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Den første guldhornsfejde
af Mogens Bencard

Den fjerde maj 1802 sneg Niels Heidenreich 
sig ind på Kunstkammeret og stjal guldhor
nene. Som bekendt satte tabet så dybe sving
ninger i gang hos den unge skjald Adam Oeh- 
lenschläger, at han skabte et af vore store 
nationale digte. Der er en tendens til at mene, 
at det er disse begivenheder, der anbragte 
guldhornene blandt vore vigtigste national
monumenter. Der findes også kynikere, som 
vil hævde, at netop det faktum, at guldhor
nene for evigt forsvandt i Heidenreichs køk
ken, skabte det bedste grundlag for de ofte 
overordentlig hæftige videnskabelige fortolk
ningsstridigheder, som har raset indtil vore 
dage. Det følgende vil vise, at dette ikke er 
tilfældet. Tværtimod blev det første guldhorn 
allerede fra begyndelsen betragtet som et 
dansk nationalmonument, og tolkningen 
skabte fra første færd bitre fjendskaber.

I juli måned 1639 fandt Kirsten Svensdatter 
det første guldhorn. I september samme år 
blev det afleveret til Christian 4., der umid
delbart gav det videre til kunstsamleren i fa
milien, den udvalgte prins Christian.1 Kon
gen gav sønnen det velmente råd, at han 
kunne lade gøre et guldbæger deraf, til minde 
om fundet og vor store fortid. Prinsen tog 
hornet med til Nykøbing, lod det istandsætte 
og fik i den tynde ende indsat en prop, så det 
kunne bruges som drikkehorn. I september 
måned 1640 så Ole Worm hornet på Nykø
bing slot, ja han drak til og med af det. Her
med begyndte den første guldhornsfejde.

Fejden, der kan følges i Breve til og fra Ole

1. Om den udvalgte Prins’ rolle som kunstsamler 
se Victor Hermansen: Den udvalgte Prins og 
Rarieteterne. Et Stykke Museumshistorie, Kul
turminder, Ny Række Bind III, 1960, s. 16-44.

Worm,2 har som væsentlig baggrund en na
tionalisme, med klare overtoner af fremmed
had, hvilket er årsagen til, at den fremdrages 
her. Nationalisme, eller bevidstheden om en 
national identitet, som den nyeste forskning 
foretrækker at kalde det, kan kun sparsomt 
belyses, før den for alvor blev opdyrket i sid
ste halvdel af 1700-årene.3 I guldhornsfejden 
vil man kunnne se nationalkærligheden blom
stre med en voldsomhed, der har karakter af 
nationalchauvenisme rettet fra dansk side 
mod tyskere. Kombattanterne er på den ene 
side Ole Worm (1588-1654), støttet af Saxo- 
forskeren StefTen Hansen Stephanius (1599— 
1650), der var professor i Sorø, og af lægen 
Henrik Køster (1631-47), der var livlæge hos 
den udvalgte prins. På den anden side står 
den tyskfødte Henrik Ernst (1603-65), filolog 
og nysudnævnt professor i jura og moralfilo
sofi i Sorø.

Den 27.9.1640 skrev Worm til Stephanius om 
sit første møde med guldhornet:

For nogle Dage siden var jeg kaldt til Nykø
bing for paa Slottet at pleje vor fyrstelige 
Naades og andre Hofmænds svage Hel-

2. Breve fra og til Ole Worm I-III. Oversat og 
udgivet af H.D.Schepelern. 1967. Brevene vil i 
det følgende blive citeret efter denne udgave og 
med henvisning til de heri anvendte numre. I 
sin disputats, Museum Wormianum 1971, hen
viser H.D.Schepelern flere gange til denne ”før
ste Guldhornsfejde”, se s. 165f, især note 32 
med redegørelse for kildestoffet, s. 229, og s. 
311.

3. Se Ole Feldbæks indledende afsnit, s. 18 og 
Harald Ilsøes afsnit: Danskerne og deres fædre
land i Ole Feldbæk(red): Dansk Identitetshisto
rie, bd. 1, København 1991.

12 I'o ilid og Nu lid 159



Mogens Bernard

bred. Blandt andre Beviser paa Ære og 
Velvilje, som jeg modtog, stilledes jeg over 
for et Guldhorn, som for et Aar siden blev 
fundet i Jylland; i Prinsens Navn blev det 
rakt mig fyldt med Vin,*for at jeg skulde 
tømme det. Jeg beundrede dets Opbyg
ning, jeg beundrede Stoffets Ædelhed, men 
mest den forunderlige Sammenstilling og 
Opbygning af de Billeder og Hieroglyffer, 
hvormed det var prydet. Alt tyder paa den 
største Ælde. Hverken af Paaskrift eller af 
Kristentro findes der Spor, hvoraf det er 
muligt at drage nogen Slutning, det være 
sig om dets Ælde eller dets Ejer. Siden har 
jeg ofte tænkt derpaa og har nedfældet no
get paa Papiret. Hvis du enten hos Saxo 
eller hos andre af vore Landsmænd har 
læst noget om sådanne Horn, beder jeg dig 
fortælle mig det. Det drøftes meget, til hvil
ken Brug det har været bestemt; nogle me
ner, det har tjent som Bæger, andre som 
Signalhorn; atter andre formoder, at det 
fordum har været i Brug ved hellige Hand
linger. Men jeg erindrer ikke at have læst, 
at noget saadant har været anvendt ved 
Ofrene blandt vore Landsmænd. Jeg beder 
dig ved første Lejlighed fremsætte, hvad 
din Mening er derom, og hvad du har iagt
taget om saadanne Ping. Det er sandelig en 
Genstand, som fortjener, at der anvendes 
noget Arbejde derpaa. Den bestaar af 99 
Unser af det reneste Guld og rummer to og 
en halv Pægl. Værdien ansættes til 1200 
Rigsdaler. Jeg skal en anden Gang gøre 
nøjere Rede for Enkelthederne.1

Worm signaliserer således fra første færd sin 
hensigt om at publicere hornet, og han re
fererer den allerede opståede diskussion om 
hornets brug: drikkehorn (som jo både kon
gen og prinsen mente), blæseinstrument eller 
anvendt ved gudsdyrkelse. Yderligere fastslår 
han som en kendsgerning, at hornet er dansk. 
Dette fastholder han resten af livet som et 
ufravigeligt grundsynspunkt for sine argu
menter. Faktisk etablerer han, hvad angår 
brugen som ofierhorn, en fastlåst slutning, 
som skaber et væsentligt grundlag for den

4. Brev B70.

senere konflikt: hornet er dansk; i danske lit
terære kilder optræder ingen vidnesbyrd om 
brugen af horn ved ofringer. Altså kan hornet 
kun være et blæsehorn eller til nød et drikke
horn.

Som nævnt var Stephanius saxoforsker, og 
i det hele taget datidens mest velbevandrede i 
kilderne til vores ældste historie.3 Det er der
for forståeligt, at Worm anmoder ham om 
assistance. Tilsyneladende har Worm dog 
selv haft en betydelig viden på området. 
H.D.Schepelern har overbevisende argumen
teret for, at det var Worm, der udarbejdede 
programmet for den fædrelandshistoriske se
rie, som Christian 4. bestilte i 1637. Schepe- 
lern kan påvise, at Stephanius -  og dermed 
næppe heller andre professores i Sorø -  ikke 
var informeret om planen, men at Worm var 
dct.b Worm må derfor både som antikvar og 
historiker have været rustet til at undersøge 
den fornemme oldsag.

Stephanius besvarer Worms brev næsten 
umiddelbart:

Jeg lykønsker dig til den kostelige Drik, 
som du fortæller, at du nylig har nydt af 
hint gyldne Bæger ved vor fyrstelige Naa- 
des Hof. Jeg vilde sandelig anse det for den 
største Lykke blot med Øjnene at have 
mønstret et Klenodie afen saadan Sjælden
hed, endsige at have ført det til sine Læber 
for at drikke deraf og at have signet sine 
Læber med Berøringen deraf -  og tilmed 
efter Befaling afen saa højtstaaende Mand, 
hvis Naade er kosteligere end alt Guld.'

Herefter sender han forskellige henvisninger, 
til Saxo, til Anders Sørensen Vedel og til kalk- 
malede våbenskjolde for slægten Drukken i

5. Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historie
skrivning i Danmark indtil Aar 1800, Køben
havn, 1931, s. 127 f.

6. H.D.Schepelern og Ulla Houkjær: The Kron
borg Series. King Christian IV and his Pictures 
af Early Danish History, s. 281T, København 
1988.

7. Brev 871, 30.9.1640.
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Sorø klosterkirke,8 alle vedrørende drikke
horn. Efter et par henvisninger til folkeviser, 
hvori brugen afblæsehorn nævnes, fortsætter 
han:

Ligesom nemlig Romerne tog Horn i An
vendelse under Kampene for at opildne 
Soldaternes Mod, saaledes plejede ogsaa 
vore Landsmænd, og især Fyrster og Stor- 
mænd, at medbringe Horn paa Krige og 
Togter og have dem paa rede Haand; det 
var dels Dyrehorn, dels var de smedet af 
Sølv eller massivt Guld. Med deres barske 
Klang og bragende Lyd skulde de kalde en 
vigende Hær til Orden og opflamme Kri
gernes Mod og Kraft. Den Slags Horn 
kaldte de ældste Danskere efter Klangen 
for ”Liyd”, hvilket Ord ofte forekommer i 
gamle Vers og Kvad.

At det, som er fundet i Jylland og nu 
tjener som Bæger, har været bestemt til 
denne Brug, er afgjort min Opfattelse. Føl
gende Grunde synes nemlig at tale herfor: 
1) At dette Guldhorn var aabent med et 
stort Hul i den Ende, hvori man plejede at 
blæse, førend vor fyrstelige Naade lod det 
lukke ved at indsætte ligesom en Tap af 
Guld. 2) Næsten alle de Horn, som an
vendtes til Bordbrug, hvilede paa Fødder 
eller Støtter, af hvilke der, efter hvad jeg 
har hørt, slet ikke findes Spor paa dette 
Horn. 3) Selve Fundstedet taler for min 
Opfattelse. Thi man fortæller, at det blev 
fundet i en dyb og snæver Vej, som en 
Fyrste eller Helt, der var slaaet paa Flugt, 
har søgt at trænge igennem og derved har 
mistet det. Senere er det af Hestehove ble
vet presset dybere i Jorden og har ligget 
skjult og begravet gennem en lang Række 
Aar, indtil en enestaaende Skæbne har 
kaldt det tilbage ”til Lysets straalende Ky- 
ster”(Lucr. 1,22).

8. På Søren Abildgaards tegning fra 1756 af vå
benfrisen ses 3 skjole med drikkehorn, hvoraf 
det ene har to drikkehorn og et stavbæger, og de 
to kun har horn. To af dem er betegnet som 
tilhørende slægten Drukken, det tredie slægten 
Snubbe. Danmarks Kirker, Sorø Amt, Køben
havn 1936, s. 58.

Efter at have opfordret Worm til at offent
liggøre hornet, slutter han med en henvisning 
til det Oldenborgske Horn, det forgyldte drik
kehorn, som i dag befinder sig i Skatkam
meret på Rosenborg.

Af Stephanius’ tre hovedargumenter for 
blæsehorn, ikke drikkehorn, kan det første og 
det sidste vistnok kun gøre indtryk på ønske
tænkere. Det midterste, derimod, er både 
sundt og godt. Man må dog spørge sig, hvor
fra Stephanius har denne dctaillerede viden? 
Han har ikke selv set hornet, og Worm har 
ikke informeret ham, det ses af brevet. Som 
det vil fremgå af det følgende, har kun een 
mand i Sorø siddet inde med disse oplys
ninger, nemlig Henrik Ernst.

Stephanius’ ovenstående brev er dateret 
30. september. Et efterfølgende brev fra ham 
til Worm er dateret 14. november. Mellem 
disse to datoer har Worm erfaret, at Ernst af 
Prinsen har laet til opgave at offentliggøre 
hornet, og han har ved et møde bedt Stepha
nius om at fremskaffe yderligere oplysninger. 
Stephanius skriver:

Med al den Troskab og Flid, jeg f'ormaa- 
ede, har jeg søgt at faa nys om Dr. Henrik 
Ernsts Plan og Forehavende angaaende 
Hornet i Nykøbing. Uden at vide hvad min 
Nysgerrighed tilsigtede, og hvad jeg havde 
isinde med saa indgaaende en Forespørg
sel, aabenbarede han mig i Fortrolighed sin 
Tanke og indrømmede aabent, at han 
havde tilsagt hans fyrstelige Naade sin Bi
stand med at beskrive det Guldbæger, og 
først og fremmest at forklare Tegnene og de 
hieroglyfiske Aftryk, og at hin til Gengæld 
havde lovet med det første at sende ham en 
Kopi af nævnte Horn støbt og udarbejdet i 
Bly. Da jeg videre spurgte ham, om han 
havde taget fat paa Arbejdet, indrømmede 
han endnu ikke at have sat et eneste Bog
stav til Papiret om denne Sag. Nu maa du 
altsaa ikke lade dig saa meget som et Øje
blik sinke med det herlige Arbejde, hvor- 
paa du fornylig beærede mig med at vise 
mig en meget smuk Prøve. Ja, netop du, 
berømmelig som du er, og af Naturen skabt 
til at fremdrage og belyse den Slags Oldsa
ger, grib du først den Sejrspalme, som er
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den udsatte Pris, og sørg for snarest muligt 
at offentliggøre den Kommentar, du har 
paabegyndt om hin kostelige Juvel. Saale- 
des vil du utvivlsomt ogsaa erhverve dig 
vor fyrstelige Naades Gunst og Bevaagen- 
hed og gøre dig herligt fortjent af vort Fæd
reland og af hele Efterverdenen. Føj hertil, 
at det er smukt og sømmeligt, at danske 
Oldsager fremdrages ”til Lysets straalende 
Kyster” afen dansk Mand, snarere end en 
Mand af fremmed Nation. Ejheller skulde 
jeg let tro, at vor Ernst besidder den Kyn
dighed i mere dybtliggende Problemer, el
ler en saadan Skarpsindighed, at han med 
Hæder og Behændighed kan beskæftige sig 
med Udforskningen af Mysterierne i en saa 
hemmelig Lærdom.9

Afslutningsvis kan han meddele, at Ernst har 
noteret sig en kilde, som skulle dreje sig om 
horns særlige brug ved ofringer, men at såvel 
kilden, som hans udskrifter af den var gået 
tabt for ham.

Stephanius’ brev må mildt sagt kaldes be
synderligt. Selvfølgelig har han i princippet 
ret i, at Worm havde bedre forudsætninger 
end Ernst for at publicere guldhornet, men 
man må på den anden side ikke glemme, at 
Ernst på dette tidspunkt havde adskillige af
handlinger af filologisk-antikvarisk karakter 
bag sig. Disse arbejder har Worm i øvrigt 
både læst og rost, fordi Ernst havde sendt 
dem til ham.1" Videnskabeligt er han ingen

9. Brev nr. 878.
10. Brev nr. 597, 27.6.1636: Ernst sender nogle 

”Smaaskifter”. Brev nr. 600, 11.7.1636: Tak 
fra Worm, som refererer sit foreløbige indtryk 
ved læsningen således: ”Jeg har glædet mig 
over, at der endelig er oprundet den Morgen
røde, som baade vil belyse vore Fædres Oldsa
ger og bringe af mange foragtede og oversete 
Ting tilbage til deres Glans. Thi jeg ved ikke, 
hvordan det kan være, at vi i saa høj Grad 
beundrer, ophøjer og besmykker fremmede 
Ting, men opfatter vore egne med Foragt — 
Brev nr. 634, 12.4.1637: Ernst sender sin re
spekt og kærlighed, samt en bog og et skrift. 
Worm takker - og roser - næsten et år senere, 
med megen beklagelse for det sene brev (nr. 
701, 23.2.1638). Ernst, der er i udlandet, sva
rer 5.5.1639 (nr. 775). Det er sidste brev mel
lem dem før fejden bryder ud.

novice, omend han fortrinsvis har arbejdet 
med udenlandske emner.

Men tysker er han, og for Stephanius er 
målet klart: der skal en dansker til at hævde 
nationens ære i denne enestående sag. Og 
målet helliger tilsyneladende alle midler. 
Stephanius finder ud af, at Ernst rigtignok 
har faet ejerens tilsagn og støtte til at publi
cere guldhornet, men at han i tillid til sin 
førsteprioritet ikke endnu er i gang med ar
bejdet. Konsekvensen er ikke, at Worm an
stændigvis bør vente. Tværtimod skal han 
skynde sig des mere for at gribe sejrens pal
mer og sikre sig prinsens bevågenhed. Step
hanius’ rolle som forskningsspion kan ikke 
kaldes gloriøs. Intet under, at han, da striden 
for alvor har udviklet sig, udbeder sig Worms 
fulde diskretion om hans medvirken.11

Heller ikke Worm lader sig slå ud af sin 
kurs af denne nye viden. Som det fremgår, er 
han allerede i gang, og nu gør han Stephanius 
medansvarlig for at fortsætte:

For ydet Bistand i den Sag, du nok ved, 
siger jeg saa mange Tak. Paa din Tilskyn
delse og Opfordring vil jeg altsaa bestræbe 
mig for, at vort Horn øjeblikkelig bliver 
undersøgt. Indtil nu har Doktorpromotio
nen lagt fuldt Beslag paa mig.12

Worm må dog have været længere med sagen, 
end han giver Stephanius indtryk af i brevet, 
der er dateret d. 10. december. To dage se
nere kan han skrive til Thomas Bartholin, at 
han har fuld gang i trykningen af sin frem
stilling af guldhornet,13 og han gentager dette 
d. 20. december i et brev til Henrik Fuiren.11 I 
et brev, der kan dateres mellem 13. og 22. 
januar 1641, sender han Henrik Køster et

11. Brev nr. 927, 7.5.1641: ”Imidlertid vil jeg 
gerne have, at du ikke viser noget levende 
Menneske de Breve til dig, som jeg har skre
vet, det være sig før eller efter Udsendelsen af 
din Afhandling om det Guldhorn. Hvad Grun
den er, skal jeg lade dig vide om faa Dage.” I 
brev. nr. 931, 16.5.1641 meddeler han, at 
Ernst overvejer en injuriesag.

12. Brev nr. 882.
13. Brev. nr. 883.
14. Brev nr. 885.
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eksemplar af sin færdigtrykte guldhorns-af
handling. 13

Uanset, hvad man ellers måtte mene om
Worms handlemåde med hensyn til Ernst, 
må man beundre indsatsen. Han så hornet 
første gang i september og fire måneder se
nere forelå den færdige afhandling. Det frem
går ikke af nogen kilde, om Worm har set 
hornet igen, men en tegner har været i Nykø
bing for at måle det op, og en kobberstikker 
har nået at stikke den afbildning, der ledsager 
publikationen. I dag, hvor dette stik er en af 
de vigtigste kilder til hornets udseende, kunne 
man måske have ønsket sig, at Worm ikke 
havde haft helt så travlt,16 men nu kender 
man i hvert fald årsagen. Worm skulle komme 
først, af personlige og af nationale grunde.

I det ovennævnte brev til Henrik Køster 
beder Worm ham om at tage vel imod af
handlingen og udlægge alt i bedste mening, 
hvis han hører om nogle ”Skumlere”. Og han 
fortsætter:

Det er paa andres Tilskyndelse, jeg har 
paataget mig dette Arbejde, men med hvil
ket Held vil Tiden vise. (Joachim) Ger- 
storfT har lovet at ville overrække den til 
Prinsen, og jeg venter med Begærlighed 
paa, med hvilke Miner, han vil optage den. 
Jeg beder dig holde mig underrettet om 
Enkelthederne.17

Worm holder med andre ord Stephanius i 
baghånden, hvis Prinsen skulle reagere nega
tivt, hvad der kunne være flere grunde til. 
Ganske vist må Worm have laet tilladelse til, 
at hornet blev aftegnet, men det er ikke nød
vendigvis ensbetydende med en publikations
tilladelse. Den havde Ernst allerede faet. Der 
kunne også være grund til at forvente, at der 
ved hoflet fandtes ”Skumlere”, eller rettere

15. Brev. nr. 890.
16. Se brev nr. 899, 10.2.1641 til Stephanius: ”Paa 

Grund af Hastværket har der indsneget sig 
forskellige Unøjagtigheder, som jeg stoler paa, 
at den retfærdige Læser vil tilgive.” Hen beder 
om rettelser, fordi det er hans hensigt at give 
hornet plads i sin kommende bog om danske 
mindesmærker.

17. Brev nr. 890.

fortalere for Ernsts sag. Hans svigermor, der 
boede i Nykøbing, var enke efter dronning 
Sofies kansler, Daniel Faber (død 1626), og 
derfor næppe uden indflydelse. Desuden 
havde Worm, ved at gå ind for tolkningen af 
hornet som et blæsehorn, indirekte rettet en 
kritik mod Prinsen for at have ladet det re
staurere som drikkehorn. Som udvalgt prins 
og kommende konge repræsenterede han un
dersåtternes politiske fremtidsmuligheder, og 
det var derfor ikke risikofrit at komme på 
kant med ham. Det har været en god idé at 
sikre sig kansleren Joachim Gersdorfls med
virken ved overrækkelsen. Ifølge Worm havde 
denne endda selv tilbudt sig.18

Lettelsen må derfor have været stor, da 
Worm modtog brev fra Køster, dateret 25. 
januar:

Den Afhandling var saare kærkommen for 
vor fyrstelige Naade; den blev ham paa 
dine Vegne overrakt af mig (thi paa Grund 
af altfor stort Hastværk med at komme til 
Fyn og Jylland blev der ikke givet Gers- 
dorff Lejlighed til at træffe hans Naade) -  
for slet ikke at tale om hendes Naade, som 
ogsaa straks bad om mit Eksemplar, der 
skulde sendes til Gottorp, hvad jeg ingen
lunde turde nægte hende, skønt hun var 
ked af, at den ikke var udgivet paa Tysk 
eller Dansk. Prinsen selv har omhyggeligt 
gennemlæst Afhandlingen, og siden den 
Tid, da jeg underdanigt selv overrakte ham 
Bogen, er der endnu ikke forløbet nogen 
Frokost eller Middag, uden at han har om
talt den med Hæder: Han priser ikke blot 
den rigtige Aftegning af Hornet, men frem
for alt de Ting, som fortræffeligt er udledet 
og anført fra den danske Historie. Og jeg 
vil bede dig ikke tvivle om en Belønning, og 
især om et større forgyldt Sølvbæger, naar 
vi kommer tilbage til Nykøbing, som jeg 
haaber og ønsker.19

Worm må være blevet både glad og lettet over 
Køsters brev. Prinsen er tilfreds, interessant 
nok især med Worms teorier om hornets til-

18. Brev nr. 895, 27.1.1641.
19. Brev nr. 894, 25.1.1641.
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knytning til dansk historie. Det lille portræt af 
Magdalene Sybille, som ikke kan læse Latin, 
men som alligevel er ivrig efter at fa bogen, er 
morsomt. Grunden til, at hun ønsker at sende 
den til Gottorp, er, at der bor hendes søster, 
gift med hertug Frederik 3. Hertugparret var 
begge passionerede samlere, som har kunnet 
værdsætte den vigtige nyerhvervelse. Da 
Magdalene Sibylle efter prins Christians død 
forlod landet for at gifte sig påny, tog hun en 
kopi af hornet med sig. Kopien, som hun selv 
havde ladet udføre, findes i dag i Grünes 
Gewölbe i Dresden.20 I øvrigt kan Worm 
fremsende en oversættelse allerede d. 27. ja
nuar:

Da andre har lagt Beslag paa det Eksem
plar, som jeg sendte dig, sender jeg et an
det, som du kan beholde for dig selv. Jeg 
vedlægger de tyske Prøver, hvormed vor 
Boghandler Moltichen har søgt at imøde
komme Menigmand; jeg beder dig paa 
mine Vegne fordele dem ved Hoffet blandt 
Venner, som er mindre glade ved det ro
merske Sprog.21

Endnu engang må man imponeres over den 
effektivitet, Worm udviste. Ud over den op
rindelige afhandling, som han antagelig har 
skrevet på Latin direkte, har han i den korte 
tid også kunnet overkomme en oversættelse. I 
øvrigt er det en mærkelig måde, Worm om
taler prinsessen. Ikke noget ”vor nådige fyrst
inde”. Måske skal det dog kun tolkes som 
diskretion, ikke nedladenhed.

Lykønskningerne til bogen kommer hurtigt. 
Biskop Jacob Madsen Aarhus (1602-60) tak
ker og skriver blandt andet: ”Det er mit høj
este Ønske, at du maa leve længe endnu, for 
at du kan sprede mest muligt Lys over Fædre-

20. Gudmund Bocscn: Et guldhorn fra den ud
valgte prins Christians hof, Kulturminder, Ny 
række, hind II, København 1957, s. 13-23. 
Christian IV og Europa, Udstillingskatalog 
1988, kat. nr. 664. Jørgen Hein: Vier Werke 
des Grünen Gewölbes zur Ausstellung ”Chri
stian IV. und Europa” in Kopenhagen, Dres
dener Kunstblätter, 6,88, s. 162-168.

21. Brev nr. 895.

landets Oitid — ”.22 Henrik Køster skriver, at 
Corfitz Ulfeldt højeligen har anbefalet af
handlingen over for prinsen, samt at prinses
sen har sendt flere eksemplarer af den tyske 
oversættelse til Gottorp.23

Mest triumferende er Stephanius, som efter 
en lang rosende indledning skriver:

Navnlig lykønsker jeg af Hjertet mig selv 
og glæder mig inderligt, fordi det var ifølge 
mit Raad, at du med din Flid kom andres 
Bestræbelser i Forkøbet. Thi du kender jo 
nok nogle af disse fremmede, som opholder 
sig her hos os: hvor emsige og utidigt nys
gerrige de er, og det i en saadan Grad, at de 
-  hvis det stod i deres Magt -  vilde fratage 
os næsten ethvert Emne, hvorom der kunde 
skrives og intet lade uforsøgt, endog af 
Ting, hvorom de ikke kan skønne mere end 
den blinde om Farverne: Lad dem da se, 
disse misundelige Udlændinge, at der og- 
saa er levnet noget, som de maa overlade til 
vor Flid — .Ja, siger jeg, lad dem se det og 
skære Tænder, og lad de avindssyge revne 
af Misundelse. Derfor er der ingen Grund 
til, at du skal bekymre dig for meget om 
deres Dom og Kritik, thi naar det drejer sig 
om Ting, der er hævet over enhver Kritik, 
plejer de at gøre den allermest uretfærdig. 
Slaa du dig blot tiltaals med den oprigtige 
Følelse imod dig og dine Skrifter, som næ
res blandt Venner af Fædrelandet og Vi
denskaben, thi hos dem ”samler du samt
lige Stemmer” (Hor. A.P. 343), og de har 
forlængst kranset dit Navn ved Evighedens 
Alter med Laurbærkransen for udsøgt Vi
denskabelighed, med enig Tilslutning af 
Hæder og Ry. Alle rettænkende Folk bi
falder dette: Bravo! Smukt! Fortjent! Hel
digt! Tillige skal vi med Tretommersøm 
banke Terents’ Ord fast i vort Sind: ”Lad 
dem skumle blot i Stilhed, mig det rage 
skal en Fjer!” (Ter. Eun. 41 l).21

Man tørrer sveden af panden ved læsningen 
af denne svada, der klinger næsten uhyggeligt

22. Brev nr. 897, 5.2.1641.
23. Brev nr. 898, 7.2.1641.
24. Brev nr. 903, 10.3.1641.
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Brikker fra skakspil. Danskekongen, Svenskekongen, hvis scepter en krybende person lister fra ham, og en svensk bonde, der 
gemmer en penge pose på ryggen. Rosenborg.

af moderne højrefløjstoner. Stephanius fort
sætter med at referere indvendinger, som han 
har tilbagevist, og skriver om Ernst, at han, 
der så at sige kæmper for hus og arne, fast
holder sin mening om hornets brug under 
ofringer blandt vore landsmænd, idet han 
henviser til den kilde, der er bortkommet for 
ham. Dr. Hans Lauremberg (c. 1591-1659, 
ligeledes professor i Sorø) har iagttaget en 
detaille på hornet, der af ham tolkes som 
vidnesbyrd om menneskeofringer.

Worm svarer, at misundere kerer han sig 
intet om, ”blot dette Hastværksarbejde maa 
tage sig gunstigt ud hos brave Folk, der hol
der af deres Fædreland.” Og han fortsætter, 
at han skal tro på Ernst, når han far det at se. 
Men det er dog et spørgsmål, hvilken kilde
værdi og pålidelighed, man tør tillægge ham, 
når dog det modsatte hævdes af alle andre, 
som ”har beskæftiget sig med hjemlige For
hold.” Også Hans Lauremberg afvises.2’

25. Brev nr. 904, 10./14.1641.

Altså: hornet er dansk, derfor kan ingen ud
lænding have -  afvigende -  meninger om det. 
I øvrigt er der forskel på udlændinge. I den 
senere brevveksling kan man finde talrige ek
sempler på Worms iver for at indhente inter
nationale forskeres mening om guldhornet. F. 
eks. far Athanasius Kircher i Rom og For- 
tunius Licetus gennem Worms elever tilsendt 
afhandlingen, og Worm venter spændt på de
res reaktioner.

Den 4. april foreligger Ernsts reaktion i form 
af et brev til Joachim GersdorfT. ”Da jeg i sin 
tid så hornet, fremsatte jeg min mening, som 
jeg baserede på noget, jeg havde læst, nemlig 
at visse hedninger har anvendt horn af denne 
slags ved deres gudsdyrkelse,” skriver han, og 
fortsætter:

”Da jeg forstår, at denne min mening om 
dette guldhorn anfægtes af andre, har jeg 
ikke kunnet undlade at afgive min erklæ-
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ring for dig og gennem dig for vor høje 
prins og herre, for hvem, som jeg forstår, 
denne min opfattelse står fast.”26

Ernst baserer sin opfattelse på Saxo og på 
Helmolds sakserkrønike. Heri læser han, at 
Svantevit står med et gyldent horn i højre 
hånd, hvoraf præsterne drak. Han tolker en 
del af figurerne på hornet som aktører i Svan- 
tevit-ritualer og mener, at hornet er bragt til 
Danmark af kong Valdemar efter erobringen 
af Rügen. Hvordan hornet endte ved Møgel
tønder har han -  lige så lidt som andre -  
nogen forklaring på, men bortset herfra, er 
hans tolkning hverken værre eller bedre end 
andres forsøg -  før eller siden. Det forhin
drede imidlertid ikke modstanderne i vold
somme modangreb. Den første er Stephanius, 
som endnu engang optræder mærkværdigt. 
Både han og Worm har til deres åbenbare 
ærgrelse overset stedet hos Saxo. Stephanius 
skriver til Worm fire dage efter Ernsts brev:

Da jeg fornylig var ganske opslugt af at 
studere min Saxo, traf jeg tilfældigt paa et 
Sted om Rügenboerncs Afgud Svantevit, 
som han i 14. Bog fortæller holder et Horn 
udført af forskellig Slags Metal i sin højre 
Haand. Jeg tog mig det virkelig nært, at jeg 
ikke tidligere har opgivet dig det. Thi jeg 
saa, at det kunde kaste et ikke ringe Lys 
over din Alhandling om den forskellige An
vendelse af Horn hos de gamle. Dog mente 
jeg at have gjort min skyldige Pligt, end
skønt det er alt for sent, jeg nu gav dig 
Meddelelse derom. Men hvad sker? Næppe 
er der gået tre Dage, siden den Bekymring 
var vaagnet i min Sjæl, før vor Henrik

26. Her citeret efter en oversættelse i uddrag, som 
venligst er stillet til min rådighed af Dr. 
H.D.Schepelern. Denne, hvem jeg skylder me
gen tak for venlig imødekommenhed og nyt
tige råd, har i 1968 fremsat en meddelelse i 
Selskabet for dansk Kulturhistorie, betitlet 
Den første Guldhornsfejde. Det samme har jeg 
gjort i 1990. For udarbejdelsen af denne artikel 
har Schepelern stillet sit manuskript til min 
rådighed. Sammen med en tak herfor skylder 
jeg at gøre opmærksom på, at Schepelcrns vur
dering af Worms og Ernsts respektive roller i 
fejden dengang var væsentlig forskellig min.

Ernst viste mig dette sit Brev, som du ser, 
angaaende samme Sted og om Svantevits 
Horn.27

Stephanius’ ”jeg så det først” virker lidet 
overbevisende, men i øvrigt er han tydeligt 
rystet. Han fremsætter et par spage indven
dinger, mener, at enkelte ting kan have noget 
for sig, griber med henrykkelse Ernst i en 
fejlfortolkning af en ligegyldig detaille, men 
vil dog alt i alt slutte sig til Worms opfattelse. 
Til slut i brevet meddeler han, at det piner og 
nager Ernst, at Worm er kommet ”hans Ge
skæftighed” i forkøbet og berøvet ham en mu
lighed for at indynde sig hos prinsen.

Worm ryster til gengæld ikke på hånden. I 
sit svarbrev til Stephanius, hvori han ved
lægger en kommentar, taler han om Ernsts 
barnagtige vrøvl, og udtaler det fromme øn
ske, at denne ikke i en sådan grad ville for
spilde sit rygte og omdømme over for den 
lærde verden.

”Lad ham bringe sit i Trykken, hvis det 
passer ham, mit skal følge umiddelbart ef
ter. Jeg er ikke bange for at prøve Lykken i 
en Meningsudveksling, blot han vil frem
føre Ting, som har nogen Betydning. Bør- 
nesnak skal behandles som Børnesnak.”28

Stephanius har ikke modtaget dette brev, før 
han sender et nyt. Han er tydeligt skræmt 
over sin egen rolle i spillet.

Han har allerede hørt, at Worm er blevet 
hensat ”i en Tilstand af Ophidselse” over 
Ernsts brev, og at han agter at gendrive det 
offentligt. Han beder indtrængende Worm 
om at undlade dette, idet det fremgår, at han 
endnu engang har optrådt i sin lidet klædelige 
rolle:

Thi naar Forfatteren har meddelt mig sit, 
var det ikke med den Tanke, at jeg skulde 
lade dig faa det at se, førend den højædle 
GersdorfT, til hvem det var stilet, var kom
met i Besiddelse af det Eksemplar, som var 
bestemt for ham: Jeg skulde blot kunne

27. Brev nr.912, 8.4.1641.
28. Brev. nr. 917, 17.4.1641.
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gennemgaa det i Ro og derefter ærligt og 
oprigtigt meddele ham min Mening og 
Dom om dette Brev. Da han fik Meddelelse 
om, at denne hans Afhandling havde vun
det saa snarlig Udbredelse, tog han det vel 
ikke ilde op, men jeg kunde dog mærke, at 
det ikke ligefrem var sket med hans gode 
Vilje. Men hvis han nu erfarer, at du imod 
al Forventning pønser paa en Gendrivelse, 
saa er det Slut med hans Tillid og Aaben- 
hjertighed over for mig. Hertil kommer, at 
han staar i den varmeste Gunst hos vor 
ædle Forstander, der vil give mig Skylden, 
hvis Sagen fører til yderligere Forvikling. I 
Ernst vil du nemlig sikkert faa en stadig og 
haardnakket Modstander, der ikke vil 
strække Vaaben, selv om han bliver be
sejret. Derfor bønfalder jeg dig ved vort 
Venskab om at forhandle privat med ham 
og udglatte hele Sagen gennem et Brev, 
som du enten kan udfærdige til mig eller til 
Ernst, men uden Galde og Bitterhed.29

Tre dage senere melder Køster fra Nykøbing, 
at prinsen har fortalt ham om en anden for
tolkning af guldhornet, som er blevet fremsat 
i et brev. Køster er i stand til at sende en 
afskrift, som han beder om at fa retur. Han 
lover samtidig at ville forebringe Worms 
eventuelle svar for prinsen og GersdorfT.30

Worm takker og fremsender sit svar med 
følgende kommentar:

Jeg finder, at Forfatteren dels uberettiget 
snerter vort Folk, dels gennemhegler han 
mig og min Afhandling paa forskellige 
Punkter uden dog samtidig at føje noget 
nyt til, saa denen kan blive fuld; alligevel 
har jeg ikke kunnet undlade at gøre det til 
Genstand for Vejning og Undersøgelse. 
Skulde jeg maaske synes dig lovlig skarp, 
saa maa du vide, at Manden med sin Ufor
skammethed selv er ude om det: Han har 
kun den ene Tanke at gøre vore Oldtids
minder betydningsløse, og af Had til alt 
dansk benytter han ethvert Middel for at 
fratage os dette Guldhorn og tilkende sine

29. Brev. nr. 918, 18.4.1641.
30. Brev nr. 919, 21.4.1641.

Rügenboere det. Hans Navn har jeg imid
lertid fortiet og har forsøgt saa vidt som 
muligt at holde hans Person fri for Be
skyldning; han nævner jo heller ikke mit 
Navn, og fra ham har jeg dog altid ventet 
mig noget, der var langt lærdere og mere 
antageligt for vort Folk. Jeg beder dig over
række det til vor højædle GersdorfTog sørge 
for, at det naar frem til vor fyrstelige Naade 
Prinsen, for at denne kan se, hvor straa- 
lende Fornuftgrunde, han støtter sig til i sin 
Emsighed for at fravriste os et saa ypperligt 
Klenodie, og for at han kan vide, at der er 
dem, som gennemskuer den Slags Taabe- 
ligheder.31

Hensigten er klar: fingrene væk fra den dan
ske nationalskat. Det er denne nationalistiske 
grundholdning, som gør, at Worm ikke kan 
begrænse sig til en akademisk argumentation, 
men bliver så utroligt voldsom. Hans svar er 
indpakket i den fiktion, at Svantevit-teorien 
ikke kan være fremsat af en så lærd mand som 
Ernst, men en fusker, der har misbrugt hans 
navn. Han glæder sig fromt over, at hans 
egen afhandling har vakt en sådan opmærk
somhed, at emnet tages op til diskussion, men 
hans glæde forsvandt, da han konstaterede, at 
brevet var slet underbygget og dikteret af had 
til den danske nation. Først herefter går han 
over til at fremføre sine -  ofte gode -  modar
gumenter.32 Worms brev til Køster er dateret 
d. 1. eller 2. maj. Den 8. sender Ernst Worm 
et brev, der er præget af et forsøg på at opnå 
forsoning:

Sandelig, berømmelige hr. Worm, min 
gamle ven, hvem jeg agter højt, ikke burde 
jeg have kunnet vente dette af dig! Det bør 
ikke kunne forbavse nogen, hvis jeg nærer 
mistro til din tænkemåde og dit venskab. 
Mener du, at mit private brev, hvori jeg for 
en lærd adelsmand har villet godtgøre tro
værdigheden af min opfattelse, fremdraget 
et og andet punkt hos forfatterne, at det

31. Brev nr. 923, 172.5.1641.
32. Her igen citeret efter Schepclcrns ovennævnte 

manuskript. Hvad angår sagens akter, se hen
visningen i note 2.
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skulle fortjene en så heftig kritik -  for ikke 
at sige det skarpere? Gid du havde tænkt 
på, at jeg skrev om en underordnet sag, 
ikke om evangeliet! Gid du havde bemær
ket, at jeg blot har villet afprøve, hvorvidt 
det sted hos Saxo kunne passe på vor høje 
prins’ guldhorn, og om det deraf rimeligt 
kunne godtgøres, at det er et trofæ fra de 
tapreste danskes sejr! Men da jeg indså, at 
jeg fremsatte en formodning bygget på gis
ninger, undskyldte jeg mig for den for
nemme mand, idet jeg ikke var uvidende 
om, at jeg ikke bør ofre hans kostbare tid 
på gætteri, men på alvorlige overvejelser. 
Derfor har jeg også ladet hele sagen henstå 
uafgjort. Dette og andet sligt, som jeg skrev 
med enfoldigt og oprigtigt sind uden prunk 
og bedrag, det fordrejer du, hr.doktor, og 
bøjer det til en fremmed og falsk betydning. 
Du bør indse, med hvor lidt ærlighed og 
med hvor lidt berettigelse du gør det. Gud 
og min herre Jesus Christus sætter jeg som 
dommer mellem dig og mig: For hans åsyn 
sværger jeg højt og helligt, at jeg står helt 
uskyldig over for de anklager, du retter 
mod mig i det brev, du har sendt hr. Step- 
hanius. Men jeg vil efter min frelsers bud 
med sindsro bære dine forbandelser og vil 
ikke tillade mig at gengælde ondt med 
ondt. Broderlig i Christus anmoder og be
derjeg dig om fremtidig at skåne mit rygte 
og tage bedre vare på dit sind. Selv nu 
behersker jeg mig og siger dig ingen hårde 
ord. Min retfærdige smerte holder jeg for 
mig selv. Dog vil jeg gerne lade dig vide, at 
hvis du ikke kvæler den onde frugt i spiren, 
så vil jeg handle, som du og jeg fortjener 
det, hvilket du let vil komme til at for
tryde.33

Tonen i Ernsts brev er naturligvis lidt højt
ravende, men der kan ikke være tvivl om, at 
det er et oprigtigt ment forsøg på en ud
soning, en fremstrakt hånd og et forsøg på at 
få Worm til at sætte sagen i et lidt mere

33. Brevet nåede ikke at komme med i udgaven af 
Worms breve. Det findes i Ny k.S. 4o, nr. 807, 
under nr. 3. Igen skal jeg takke dr. Schepelcrn 
for henvisningen og for at have stillet over
sættelsen til min rådighed.

ræsonabelt perspektiv. Han havde fremsat en 
formodning om hornet over for GersdorfT (det 
vil jo i grunden sige over for prinsen), for
mentlig på det tidspunkt, da han fik tilladel
sen til at publicere det. Nu, hvor Worm er 
kommet ham i forkøbet, har han ønsket at 
forsvare sin teori og, som han siger det, af
prøve, hvorvidt Saxos Svantevit-bcretning 
kunne anvendes som tolkningsmodel. Han 
har fuldstændig ret i, at noget sådant må være 
helt rimeligt. Til syvende og sidst er det utro
ligt, at han ikke er mere aggressiv, og han kun 
truer med repressalier, dersom Worm fortsæt
ter i samme spor.

En kerne i brevet er hans omtale af de 
anklager, som Worm retter imod ham. Inden 
vi skal se nærmere på, hvad han mener her
med, skal Worms svar på hans brev anføres.

Svaret er dateret dagen efter Ernsts brev, 
så Worm har ikke givet sig tid til at overveje. 
Tværtimod. Tonen er både hård og uforson- 
■ig-

Han skriver om den uret, Ernst har begået 
både mod ”vort Folk” og mod Worm selv. 
Han havde ikke ventet et sådant angreb fra 
en, som han betragtede som en ven. Havde 
det været en fjende, kunne han have båret det 
med større sindsro. Ernsts påstand om, at der 
er tale om et privatbrev kan han ikke godtage, 
når det cirkulerer ved hoffet. Så må han be
tragte det som et forsøg på at sværte hans ry 
og omdømme hos prinsen. Han bebrejder 
Ernst, at denne ikke sendte ham brevet privat 
som en orientering om sin mening. Hans op
hidselse er så stor, at han midt i brevet med 
andre vendinger gentager sine bebrejdelser:

Havde du ikke med dit Brev utidigt opirret 
mig, og havde du ikke forsøgt med mis
brugt Fortrolighed at forjage mig fra vor 
prinselige Naades Gunst, saa havde Sagen 
været afgjort mellem os privat. Gør hvad 
du vil, du skal aldrig opnaa, at jeg tier til 
den Slags Snak eller ser igennem Fingre 
med dine falske Stiklerier mod vort Fædre
land, vore Landsmænd og os alle. Hvor 
langt end dine Fornærmelser gaar, skal jeg 
sørge for, at min retfærdige Hævn følger 
efter, og det med vore højeste Myndighe
ders Billigelse, haaber jeg. Alle maa til-
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sidesætte egen Berømmelse for Fædrelan
dets Skyld.31

Det er et på alle måder forbløffende brev. Det 
er vanskeligt at forstå, at Worm, der i næsten 
alle breve i øvrigt virker som en klarttæn- 
kende mand, ikke tager imod Ernsts frem
strakte hånd. Ernst har jo ret: det er trods alt 
ikke Evangeliet, det drejer sig om. Og det må 
da betragtes som normal akademisk praksis, 
at man afprøver en teori, uden at dette er 
ensbetydende med et personligt overfald. 
Ikke mindst i dette tilfælde, hvor Ernst netop 
gør sig umage for, at det ikke skal virke så
dan. Hvorfor bliver Worm så ophidset? Fordi 
han ikke er vant til at blive modsagt? Næppe.
I brevsamlingen støder man ofte på diskus
sioner, hvor Worm netop imponerer ved sine 
klare og velbegrundede argumenter. Fordi 
det irriterer ham, at der teoretisk kunne være 
nogen fornuft i Ernsts ideer? Måske, men det 
får vi aldrig at vide. Der er ikke et senere 
brev, hvor han omtaler sagen, hvor han ikke 
udtrykker sin foragt for Ernst. Fordi han er 
urolig over, at prinsen skal dømme til Ernsts 
fordel, med en deraf følgende forringelse af 
hans egen position? Utvivlsomt. Det giver 
hans brev og andre senere breve klart udtryk 
for. I betragtning af, at Worm var vidende om 
Ernsts førsteprioritet til hornet, forekommer 
det stærkt, at han kan fa sig til at bebrejde 
Ernst, at denne ikke først sendte sit brev til 
ham privat. Denne bebrejdelse holder Worm 
fast ved i alle senere omtaler af sagen. I et 
brev fra 1641 og gentaget i 1643 har han 
endog drejet sagen derhen, at det var ham, 
ikke Ernst, der havde fået prinsens tilladelse 
til at publicere hornet.3’ Hvorom alting er, 
Worm svarer som han gør, og Ernst blev

34. Brev nr. 928, 9.5.1641.
35. Brev nr. 896, 1.2.1641 til Thomas Bartholin: 

”Jeg sender en Afhandling, som jeg fornylig 
paa Prinsens Befaling har skrevet om hans 
Guldhorn—”. Brev nr. 1143, 7.7.1643 til Au
gust Buchner i Wittenberg: ”Naar jeg privat 
har været ret skarp mod Ernst, sa har Grun
den været den, at Manden altid har anstillct 
sig som min gode Ven, indtil jeg paa Prinsens 
Bud havde udgivet min Afhandling om Hor
net;—”.

naturligvis rasende. Det var det sidste brev, 
der nogensinde blev vekslet imellem dem.

For Ernst er det mest alvorlige den anklage 
for illoyalitet over for den danske nation, som 
denne første guldhornsfejde munder ud i. Det 
er denne anklage, han først og fremmest må 
værge sig imod. Fra Sorø kan Stephanius be
rette, at Ernst har aftvunget ham Worms 
svar, samt at denne er opfyldt af vrede.36 Lidt 
senere meddeler han, at Ernst ”er alvorligt 
fornærmet over Ordet Uret, som du har an
vendt saa mange Gange i dit sidste Brev, og 
forbereder sig paa at iværksætte et Injuric- 
søgsmaal imod dig. Sørg for at være aarvaa- 
gen og rede til at imødegaa ham.”3' I et brev 
til Køster skriver Worm, at Ernst har været 
hos kansleren for at klage over, at han var 
blevet alt for hårdt behandlet. Worm har be
nyttet lejligheden til at vise kansleren sit svar
brev og bede ham selv dømme. Siden har han 
intet hørt.38 Midt på sommeren svarer Kø
ster, at Ernst i næsten en måned har opholdt 
sig i Nykøbing hos sin svigermoder. Han be
klager sig gang på gang over, at han har 
indladt sig i striden, og han hævder, ” at hans 
Ord af dig er blevet fordrejet til en anden, for 
ikke at sige en skæv Mening.” Det er sikkert, 
at han holder en gengæld i baghånden, og at 
han agter at affatte en skriftlig klage til næste 
herredag.39 Worm svarer, at han tager sig sin 
modparts forehavende såre let, og at han an
ser truslen om herredagen for bulder fra en 
tom tønde.10

Worm beder i september Stephanius sende 
ham et modskrift, som han har hørt, Ernst 
har udsendt.41 Han efterlyser skriftet igen i 
oktober -  forgæves og fyldt med triumf; i 
november meddeler Stephanius, at der her
sker den dybeste tavshed om skriftet.42 Af 
oktober-brevet fremgår det dog, at Worm har 
set et brev fra Ernst til ”vor Biskop”,43 hvoraf 
det fremgår, at Ernst har opgivet kampen.

36. Brev nr. 927, 7.5.1641.
37. Brev nr. 931, 16.5.1641.
38. Brev nr. 941, 2.6.1641.
39. Brev. nr. 954, 11.7.1641.
40. Brev nr. 960, 7.8.1641.
41. Brev. nr. 975, 28.9.1641.
42. Breve nr. 976, 15.10.1641 og 979, 4.11.1641.
43. Formentlig Jesper Brochmand i Roskilde.
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Måske har han, på trods af sin forståelige 
bitterhed, indset, at sagen ikke ville have haft 
store chancer for en domstol. Det er, som han 
selv skrev, ikke evangeliet, det drejer sig om, 
og beskyldningerne for national illoyalitet, 
som kunne være det eneste punkt, hvorom 
man kunne føre juridisk disput, ville ikke 
kunne føre til noget. Blandt andet måske fordi 
det ville være en dansksindet domstol, der 
skulle dømme i sagen.

Worm vandt denne første guldhornsfejde. 
Ikke på grundlag af akademiske argumenter, 
men i kraft af sin egen overbevisning om, at 
han havde ret, og først og fremmest på grund 
af sin energi. Han kom først, og det blev hans 
publikation (som han genudgav i rettet form i 
1643 i Danicorum monumentorum libri sex), 
der blev grundlaget for samtidens internatio
nale forsknings bedømmelse af hornet. Hver
ken Licetus eller Kircher var i tvivl om, at 
hornet var dansk af oprindelse, hvilket natur
ligvis fylder Worm med dyb tilfredshed.44 
Ernsts tolkningsforsøg er endnu i dag upubli- 
ceret. På grund af hornets (og dets makkers) 
ulykkelige skæbne er Worms afhandling ho
vedkilden for et hvilketsomhelst nyt tolk
ningsforsøg. Det er der trods alt en vis ret
færdighed i, først og fremmest fordi Worm på 
grund af sit umiddelbare forhold til genstan
den som kildemateriale, sørgede for, at det 
blev aftegnet og gengivet i hans afhandling.

Der er to hovedmotiver, som gør denne første 
guldhornsfejde så bitter og uforsonlig fra 
Worms (og Stephanius’) side. Det ene er be
kymringen for karrieren, som den udvalgte 
prins Christian har sin stærke indflydelse på. 
Den kan vi forbigå som uinteressant, i hvert 
fald i denne sammenhæng. Den anden er na
tionalismen, som markerer sig stærkt og på en 
måde, så man ikke kan være i tvivl om, at den 
har eksisteret som tankesæt, også før fundet af 
dette nationalklenodie. Den er der fra første 
færd. Hornet er dansk, skriver Worm. Det bør 
(derfor) være en dansk mand, der publicerer 
det, skriver Stephanius. Ernst har kun den 
ene tanke, skriver Worm, at fratage os dette

44. Breve nr. 1030, 16.4.1642 og 1059, 20.7.1642.

Oldtidsminde og tilkende sine Rügenboere 
det. Der spores en massiv antitysk stemning i 
brevvekslingen, en stemning, som formentlig 
rækker ud over Ernst. Er den specifik for 
akademikerkredsene, fordi der netop i disse 
var så mange indkaldte tyskere, eller rækker 
den videre end det umiddelbare brødnid? Det 
er i denne forbindelse værd at notere sig, at 
prinsen ifølge Køster roser de ting, som 
Worms afhandling anfører om den danske 
historie. Det kan naturligvis være Køsters 
personlige udlægning, men hvis det er til
fældet, har han enten haft den samme grund
holdning, eller været klar over, at dette ville 
være Worm til særlig glæde.

En væsentlig del af den åndelige ballast, 
som Worm og Stephanius havde med sig, 
havde de naturligvis hentet hos Saxo. Kærlig
heden til Fædrelandet var, hvis man læser 
fortalen, Absalons væsentligste motiv for at 
pålægge Saxo opgaven at skrive Danernes 
Gerninger. Igennem hele værket kan man 
spore et særligt had til tyskerne. Hver gang 
den tyske kejser blander sig i de danske in
drepolitiske forhold er der fare for, at Dan
mark skal miste sin selvstændighed og blive 
kejserligt len. De andre naboer, Svenskere, 
Nordmænd, selv Venderne bliver behandlet 
på en helt anden måde. Dem slås man med. 
På lige vilkår så at sige, og uden at det efter
lader egentlig bitterhed. Men med kejseren 
og Tyskerne er det noget helt andet, som 
medfører generelle bemærkninger om den ty
ske nationalkarakter fra Saxos side.

Et par eksempler kan anføres. Under borger
krigen mellem Sven, Knud (og Valdemar) 
appellerede Knud til kejseren om hjælp, og 
ved mødet i Merseburg i 1152 kunne kejseren 
spille rollen som mægler og dele landet mel
lem de to rivaler, hvorved han faktisk havde 
kunnet optræde som lensherre. At forliget 
blev opsagt af Sven Grathe, da han kom 
hjem, er en sag for sig. Det i denne sammen
hæng interessante er Saxos fordømmelse af 
Svend for at tillægge sig tyske lader:

Nu da Sven ikke længere behøvede at 
frygte for Krig, forfaldt han til Hovmod,
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Frederik 3.s kalenderstok af sølv. Ud for 11. februar ses 
hånden, der afliugges før den når at gribe kronen. Rosen
borg.

fandt ikke den fædrende Skik og Brug fin 
nok, men aflagde den som bondsk og 
plump og antog Naboernes høviske Væsen, 
han kastede Vrag paa dansk Sæd og tog

tysk til Forbillede. Selv anlagde han saxisk 
Dragt, og for at vække mindre Mishag der
ved gav han sine Mænd Smag for samme 
Klædesæd. Led ved den landlige Leve- 
maade fyldte han Kongens Gaard med en 
Skare pyntede Svende. Ogsaa ved Maalti- 
derne gik det ham for simpelt til; han ind
førte udenlandsk Artighed og Bordskik 
samt finere Anretning ved alle Gilder.43

Saxos fremstilling af kong Valdemars rejse til 
Metz i 1162 for at møde kejseren, er gennem
syret af den samme fjendtlighed. Kongen 
havde ladet sig lokke af ”kejserens gyldne 
Løfter”. Absalon troede ikke ”den træske 
Kejser” på hans ord, og sagde, at det ikke gik 
an at tage ”hans falske Løfter for gode Va
rer”. Esbern Snare talte sin konge lige til med 
ordene:

Underligt bæres det mig for, Herre Konge, 
at du er saa opsat paa at drage saa langt af 
Led uden sikkert Lejde og lægge din egen 
saavcl som dit Lands Velfærd i en rænke
fuld Kejsers Hænder. Det ser fast ud til, at 
du attraar den Skam og Skændsel at træl
binde dit fribaarne Folk, der ej er vant til at 
bøje Nakken for fremmed Herskab, og 
bringe det under de Tyskes tunge Aag. Kan 
man tænke sig taabcligcre Færd end unødt 
at slænge sig selv i Støvet, kaare ussel Træl
dom frem for at være fri og frels og hellere 
tigge Riget af andre end raade selv? Naar 
nu Kejseren har lagt Danmark under sig, 
vil han ej kunne fatte, at han ved blotte 
Løfter, uden Sværdslag, har faet Bugt med 
et saa stort og stærkt Folk.46

Absalon og Esbern fik ret, naturligvis, kej
seren fik lokket Valdemar til at aflægge en 
slags lensed.

Senere, efter Henrik Løves fald, mødtes 
kejseren og kongen i Lybæk. Her blev aftalt 
ægteskaber mellem de to fyrstehuse, samtidig 
med, at kejseren sikrede sig Venden som len.

45. Sakses Dancsaga. Oversat af Jørgen Olrik, 
København 1908, bd. III, s. 207.

46. Sakses Danesaga, s. 62 og 66.
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Saxo benytter lejligheden til at karakterisere 
konsekvenserne af en sådan lensaflæggelse. 
Selvom han ikke siger det, har det en tydelig 
adresse til faren for en tilsvarende skæbne for 
Danmark:

Kongen — mødte Dagen efter på det
Stævne, hvor Kejseren højtidelig overrakte
Bugislav og Kazimir Lensfanen og ud
nævnte dem til Hertuger af Vendland. Saa- 
ledcs solgte de deres Lands gamle og ar
vede Frihed for tomme og uægte Ærcstitler; 
men havde de vidst, hvad for et Aag de gik 
ind paa at bære ved at tage imod den Lap 
Tøj, vilde de vidst have valgt Døden frem 
for den Naadc eller i al Fald frasagt sig 
Styret paa Livstid. Saaledes drog de bort 
med et Skin af Hæder, men i Virkeligheden 
med den værste Skam og Skændsel, og rej
ste hjem med en uægte ?Ere, der skulde 
pynte paa den Trældom, de bragte deres 
Land i.4/

Efter Valdemars død og efter at Knud var 
blevet konge; efter at Danerne ved Absalon 
havde erobret Venden fra kejseren, kan Saxo 
lade hele sit værk udmunde i en hyldest til 
Absalon, som den, hvis konsekvente antityske 
holdning havde sikret Danmarks selvstændig
hed.

Det er ikke her opgaven at bedømme Saxos 
værdi som kilde, eller at tage stilling til hans 
objektivitet. Det er sprogbrugen og grund
holdningen, der er det vigtige. Læsere af Saxo 
har bevidst eller ubevidst kunnet akkumulere 
i sig et tyskerhad af den karakter, som vi har 
mødt hos Stephanius og Worm.

Der findes mange former for nationalisme. 
Den, vi her har mødt, hører til blandt de 
mindre positive, men Kærlighed til Fædre
landet kan man ikke frakende den.

Umiddelbart ville man -  med en nutidig 
synsvinkel -  mene, at det massive nationale 
had på det tidspunkt ville være rettet mod 
Svenskerne. Som sagt, findes det ikke hos 
Saxo, og det var næppe heller etableret så

47. Ulrik, s. 278.

tidligt som i 1641. Det fandt først fodfæste, da 
Svenskerne som krigsmagt havde laet over
taget over Danmark. Da den svenske formyn
derregering uden forudgående varsel beor
drede Torstensson til at overfalde Danmark i 
1643 og tvang landet til den ydmygende fred i 
Brømsebro.

Der er ingen speciel anti-svensk (eller for så 
vidt anti-tysk) holdning at spore i den natio
nalhistoriske serie, som Christian IV beor
drede i 1637, og som skulle have prydet det 
genopbyggede Kronborg.48 Som ovenfor 
nævnt, er det sandsynligt, at Worm udarbej
dede programmet for serien, men her er der 
tale om en officiel national manifestation, 
ikke om personlige overbevisninger. Serien 
skulle vise Danskernes store gerninger, og 
som sådan er den jo interessant nok.

Den ældre Kronborgzserie, nemlig de væ
vede vægtapeter, som Frederik 2. bestilte hos 
Hans Knieper, rummer heller ikke umiddel
bart en national aggression. Det er slægtshi
storie, som skal fastlægge kongefamiliens ur
gamle rødder tilbage til Kong Dan. Men 
samtidig får den dog også karakter af national 
identitet -  og på den måde et forhold til Sve
rige. Mackeprang49 sætter den direkte i for
bindelse med den serie tapeter, som Erik 
XIV bestilte i 1560’erne, men som aldrig blev 
færdig. Det første tapet forestillede Noahs 
sønnesøn, Magog, der ifølge den svenske hi
storiker, Johannes Magnus’ i 1554 udkomne 
værk Historia de omnibus Gothorum Sueon- 
numque regibus var den første konge i Sve
rige.

Johannes Magnus’ bog er præget af en 
voldsom aggression mod Danskerne -  i grun
den betinget af nøjagtigt de samme holdnin
ger, som Saxo demonstrerer i sin anti-tysk- 
hed: hver gang den svenske nation under hi
storiens gang har mistet, eller har været ved 
at miste, sin selvstændighed, har Danskerne 
været årsagen. I 1500-årene og i den første del 
af 1600-årene føler Danskerne sig tilstrække
ligt selvsikre, til ikke at tage det svenske had

48. H.D.Schcpelcrn og Ulla Houkjær: The Kron
borg Series. 1988.

49. M.Mackeprang og Sigrid Flamand Christen
sen: Kronborgtapeterne, København 1950, s. 
4 f.
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helt højtideligt. I sin analyse af Erasmus Læ- 
tus’ digt Margaretica karakteriserer Karen 
Skovgaard-Petersen den dansk-svenske natio
nale udveksling som en ”pennefejde”.30 Det er 
utvivlsomt rammende for den danske hold
ning, men for Svenskerne synes den at stikke 
dybere end det. Det er ikke kun den nye 
kongefamilie, Vasaernes, dynastiske problem, 
men bunder i en langt mere dybtgående bit
terhed.

Den gamle strid om retten til at føre de tre 
kroner i våbnet, som jo er et juridisk problem 
om arveret, tager Christian 4. op i de unge år 
på en udfordrende, og lidt drillende måde f. 
eks. ved placeringen af kronerne på Blåtårns 
og Børsens spir. I sin bog om Kronregalierne 
skriver Gudmund Boescn, at Christian 4. 
valgte den åbne krone ikke kun, fordi dette 
var valgkongens kronetype, men snarere fordi 
det var den nordiske krone.31 Hvis Boesen har 
ret, havde Svenskerne grund til at tage dette 
signal langt mere højtideligt, end de andre 
eksempler.

Den dansk-russiske ægteskabsbaserede al
liance-politik, som mislykkes af forskellige 
grunde i 1602 og 1622, er fra begge de to 
landes side rettet mod Sverige. Den kulmi
nerer på alle ulykkelige måder med ægte
skabskontrakten mellem Valdemar Christian 
og zar Michaels datter, og den alliance, som 
kongen fik etableret mellem Polen, Rusland 
og Danmark-Norge. Den resulterer helt 
umiddelbart i Torstcnssons overfald på Dan
mark i 1643.32 Denne krig og Carl Gustav 
krigene bragte de danske i en national nødssi
tuation, som de i deres nedarvede selvsikker
hed tilsyneladende var ganske uforberedte 
på. Det medfører utvivlsomt, at fremmedha
det vender sig fra syd mod nord.

4b kilder til belysning heraf kan anføres. 
Begge befinder sig på Rosenborg. Den ene er

50. Karen Skovgaard-Petersen: Margaretica. Et 
bidrag til den dansk-svenske pennefejde i det 
16. århundrede. Historisk Tidskrift, bd. 87, 
hft. 2, s. 209-237.

51. Gudmund Boesen: Danmarks Riges Regalier, 
København 1986. s. 571T.

52. Mogens Bencard: Christian IVs Pragtsølv og 
kongens forbindelser med Rusland. Køben
havn 1988.

et skakspil, udført meget smukt i mørkgrå 
kalksten. Det ene sæt brikker forestiller Dan
skere med Frederik 3. og Sophie Amalie som 
konge og dronning, det andet Svenskere med 
Carl Gustav og Hedvig Eleonora i spidsen. 
De svenske figurer er fremstillet som listige, 
lumske og tyvagtige, dog har kunstneren -  vel 
af royale grunde -  ikke direkte fremstillet 
Karl Gustav som sådan. Bag ham kryber en 
figur, der er i gang med at stjæle fra ham.’3

Den anden er en balsambøsse, udskåret i 
en valnød.34 Udvendig ses Frederik 3. og Sop
hie Amalie, og indvendig i låget ses, sammen 
med datoen ” 1 l.Feb.” en hånd, der griber ud 
efter kronen, men forhindres deri af Guds 
sværdbevæbnede hånd, som kommer ud afen 
himmelsk sky. Dette motiv, der også findes på 
en mønt33 ses på Frederik 3.s kalendcrstav3() af 
sølv ud for datoen 11.2. og skal således knyt
tes til stormen på København i 1660. At kalde 
Gud til hjælp for sin egen retfærdige sag er jo 
almindelig skik til alle tider og rummer ingen 
speciel anti-svedisme. Den findes i den ring, 
som er i enden af balsambøssens kæde. Denne 
er udformet som to hænder, den ene, af sølv, 
holder Rigsæblet, den anden, afjern, griber 
efter æblet. På indersiden af jernhånden står: 
”C” og ” Du stjæler med Din List”, og på den 
anden: ”F” og ”Du mister det dog vist.” 
”List” er nøgleordet. Karl Gustav brød Ros
ki lde-frcdcn og havde en forfrossen Februar
nat forsøgt at overliste København -  forgæ
ves. Hverken skakbrikkerne eller balsambøs
sen kan siges at have haft nogen udadvendt 
propagandistisk virkning, men netop derfor, 
fordi de tilhører privatsfæren, er deres udsagn 
om stemningen hos kongen og Danmarks po
litiske ledelse stærk.

Hvad guldhornsfejdcn fra 1641 angår, er det 
interessanteste ved den demonstrationen af, 
at en insisteren på Danskhed findes så latent, 
selv i en internationalt orienteret akademiker-

53. Inv. nr. 5.256-87. Se Jørgen Hcin og Katia 
Johansen: Sophie Amalie, 1986, kat. nr. 64.

54. Inv. nr. 5.122. Hcin og Johansen, kat. nr. 66.
55. Se Georg Galster: Medaillcr og Jetons, 1936, s. 

53 og 56.
56. Rosenborg, inv. nr. 7.222. Hein og Johansen, 

kat. nr. 65.
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kreds, som Worms. Den nationale identitets
bevidsthed accepteres næsten som et livsvil
kår, ikke alene af Worm og Stephanius, men 
også af Ernst. De må alle have kendt til dens

eksistens, men der skulle noget så ekstremt 
som fundet af et nationalklenodie til, for at 
den kunne blive fæstet til papiret, så efter
tiden kan blive bekendt med den.
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Kvinder i offentlige institutioner
A f Anna Thestrup

Langt ind i det 19. århundrede varetoges al 
offentlig forvaltning i Danmark afmænd. Det 
gjaldt både lokalforvaltningen og den cen
trale forvaltning. Kvinder kunne nok være 
beskæftiget af de offentlige myndigheder, men 
kun med arbejde, som ifølge tidens normer 
bedst eller udelukkende kunne varetages af 
kvinder. Det kunne være som jordemødre ved 
Fødselsstiftelsen eller som sangerinder og 
danserinder ved Det kongelige Teater. Men 
som noget nyt ansattes kvinder til at varetage 
arbejde, som mændene hidtil havde haft mo
nopol på. Det første område, hvor de fik mu
lighed for at komme ind, var som telegrafi
ster. Telegrafen blev anlagt i 1850erne i Dan
mark og blev fra starten udelukkende betjent 
afmænd, men i 1864 blev en kvinde -  Mat
hilde Fibiger -  ansat som telegrafistinde. Hun 
fik følgeskab af ganske fa kvinder, men der 
skulle gå 15 år, inden den centrale offentlige 
forvaltning åbnede dørene for kvinder.

Den centrale offentlige forvaltning bestod 
dels af ministerierne, dels af relativt fa institu
tioner i København, som varetog opgaver på 
landsplan. Blandt de sidstnævnte kom en åb
ning i den ellers totalt dominerede mands- 
verden. Fra begyndelsesåret 1879 og indtil år 
1900 ansatte to institutioner kvinder, nemlig 
Statistisk Bureau og Rigsarkivet. Vi skal efter 
århundredskiftet, inden der for alvor kom 
skred i ansættelse af kvinder i centralforvalt
ningen. Finansministeriet fik i 1901 den første 
kvinde inden for dørene, en cand.polit. Den 
første kvindelige jurist blev færdig i 1905, og 
vi skal frem til 1911, før en kvindelig jurist 
kom i centraladministrationen, nemlig Ju 
stitsministeriet. Kultusministeriet fik sin før
ste kvindelige skriver i 1903.

Der var forskellige måder at være ansat på; 
det laveste niveau var som løst ansat med

hjælper, lønnet af en medhjælpssum, som le
deren af institutionen disponerede over. Den 
ansættelsesform gav ingen garanti for, hvor 
længe ansættelsen varede, og det var meget 
vanskeligt at opnå lønforhøjelse uanset pris
udviklingen i samfundet. Der var ingen ret til 
pension. Stillingsbetegnelserne kunne være 
forskellige, for eksempel skriver eller assi
stent.

Der var et stort spring fra medhjælper til 
ansættelse som bestillingsmand, der krævede 
dansk indfødsret. Det var en regulær stilling 
hvortil lønnen var bevilget på en lønningslov, 
og som derfor medførte et ansættelsesbrev, 
udstedt efter aftale med det ministerium, in
stitutionen hørte under. I ansættelsesbrevet 
var normalt anført lønnen og arbejdstidens 
længde. Arbejdstiden var i reglen 4 - 5  timer 
om dagen, men lønnen var til gengæld næsten 
umulig at leve af. Der var mulighed for løn
forhøjelse, dels ved oprykning i bedre gage
rede stillinger, der blev ledige, dels på grund 
af inflation i samfundet, men ikke som en 
rettighed. Pension var oprindelig kun i form 
af myndighedernes krav om selvpensionering, 
altså reservering af en vis andel af lønnen til 
en fremtidig pension, men i slutningen af det 
19. århundrede blev det mere almindeligt, at 
bestillingsmændene opnåede ret til pension i 
forbindelse med nye lønningslove for de på
gældende institutioner. Som stillingsbeteg
nelse anvendtes ofte assistent.

Ansættelse som embedsmand var det høj
este, der kunne opnås i dette hierarki. Til 
gengæld krævedes foruden dansk indfødsret 
og uplettet vandel også, at man var veder
hæftig, altså et økonomisk krav, for eksempel 
at man ikke var gået konkurs. Endelig skulle 
man ved hjælp af en eksamen eller på anden 
måde godtgøre sin duelighed. Embedet gav

13 I-oriid og Nutid 175



Anna Thestrup

ret til løn og ifølge grundloven også til pen
sion, begge dele væsentlig højere end hvad 
bestillingsmanden kunne opnå. Der var pligt 
til at udføre embedets forretninger, hvilket 
indebærer, at der ikke var nogen fast arbejds
tid. En embedsmand blev udnævnt af kongen 
og skulle sværge troskabsed til kongen og på 
grundloven. Embedsmanden skulle udvise 
troskab mod staten og skulle også ud over sit 
embede varetage statens interesser. At vold 
mod embedsmand stralTedes strengere end 
vold mod bestillingsmand, var et gode af 
mere formel karakter. Stillingen blev som ho
vedregel opslået, så enhver interesseret kunne 
søge; det gjaldt dog ikke militæret. Stillings
betegnelser var chef, ekspeditionschef eller 
fuldmægtig.

I princippet skulle en chef selv varetage 
embedets forretninger. Når de var for om
fattende til det, kunne han fa bevilget penge 
til ansættelse af bestillingsmænd. Men da selv 
en chef undertiden var fraværende eller må
ske ikke kunne overkomme at lede alle sag
områder, fik han brug for én eller flere fuld
mægtige. Da de netop var ansvarlige -  havde 
fået fuld magt -  når chefen var fraværende, 
måtte de også være embedsmænd med de 
krav og goder, som fulgte heraf.

Der var ikke i forrige århundrede den op
splitning i personalekategorier med forskellig 
uddannelse, som kendes i vore dage. Det al
mindelige var, at næsten alle i de her berørte 
institutioner var akademikere; sidestillet her
med var militæret og blandt andet Postvæs
net og Toldvæsnet, som havde sine egne ud
dannelser. Ud over akademikerne fandtes 
måske en enkelt person, der varetog budtje
neste, fyrede i kakkelovnene og klarede andre 
praktiske opgaver; alle andre opgaver tog 
akademikerne sig af. De begyndte ofte som 
løst ansatte medhjælpere for så at få fast an
sættelse som bestillingsmand, når en sådan 
stilling blev ledig. Som bestillingsmand måtte 
man varetage alle mulige sider af arbejdet, 
som for eksempel betjene publikum, lægge 
dokumenter i orden, skrive breve, føre regn
skab og lave statistik. Man måtte regne med 
at være bestillingsmand i ca. 10 år, inden

muligheden for avancement til en stilling som 
embedsmand kom inden for rækkevidde.1

Statistisk Bureau 1878-1880
I begyndelsen af 1878 fik Statistisk Bureau en 
ny chef, Marius Gad. Han havde studeret 
matematik og sprog et par år, og da cand.po
lit.-studiet startede i 1848, gik han straks i 
gang med det. Han afsluttede sit studium i 
1853 og var, med en kort afbrydelse, ansat i 
Krigsministeriet i 25 år, inden han overtog 
ledelsen af Statistisk Bureau. I løbet af det 
første år orienterede han sig i bureauets ar
bejde og dets muligheder; han tog blandt an
det på en studietur til de tilsvarende norske 
og svenske statistiske institutioner.2

Statistisk Bureau -  forgængeren for Dan
marks Statistik -  havde normalt en del men
nesker løst tilknyttet, som deltog i sortering, 
kontrol og bearbejdelse af tællingsskemaerne. 
Når bureauet med ti års mellemrum afholdt 
folketællinger, var der flere løst ansatte end 
normalt. Det var indtil Gads tiltræden i 1878 
formentlig altid mænd, men vi ved det ikke 
med sikkerhed, fordi bureauets arkiv er meget 
dårligt bevaret. Da bureauet fra 1879 be
gyndte at ansatte kvinder i faste stillinger, 
ville det være naturligt at vælge blandt nogen, 
hvis arbejdsindsats man kendte, og det skete 
også i nogle tilfælde, men ikke altid.3

Statistisk Bureaus faste personale var ved 
Gads tiltræden en fuldmægtig og syv assi
stenter foruden de løse. Gad søgte om en 
udvidelse af budgettet for finansåret 1879/80

1. Salmonsens Konversationsleksikon (København,
1915fT.), artiklerne: Centraladministration, Be
stillingsmand, Embedsmand. Dansk Biografisk 
Leksikon, bd. 4 (København, 1980), s. 390f. : 
Mathilde Fibiger. Hof og Statskalenderen 1882Jf: 
afsnit ang. ministerier m.v. Kvindelige Akademi
kere 1875-1925, red. af Lis Jacobsen (Køben
havn, 1925), s. 2101T. Niels Petersen, Kultusmini
steriet (København, 1984), s. 142f. RA. Stati
stisk Bureau, kopibog 1879, 12. maj nr. 638.

2. Statistisk Bureaus Historie (København, 1899), s.
46ff., 139. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638,
31. maj nr. 661.

3. Stat. Bureau, Indtægter og Udgifter 1878/79—
1884/85 fol. 3. Stat. Bureau, Indtægts- og Ud
giftsbog 1885/86-1897/98 fol. 35fK, 47E
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med 1.000 kroner, så bureauets assistentplad
ser kunne udvides fra syv til otte. Da be
villingen forelå, meddelte han Finansministe
riet, at hensigten var »at ansætte foreløbig én 
og senere ved indtrædende Ledighed i Assi
stentposterne fremdeles én Kvinde som Assi
stenter, saaledes at af Bureauets 8 Assistent
poster de 2 i Eftertiden besættes med Kvin
der.«. Dette er den første indstilling om fast 
ansættelse af en kvinde inden for den statslige 
forvaltning, endog med positiv særbehand
ling af kvinder. Gad oplyste senere, at finans
minister Estrup gik ind på forslaget så villig, 
at han ingen vanskelighed havde med at få 
det gennemført. Finansministeriets godken
delse af forslaget forelå i løbet af 2-3 uger og 
er helt i traditionel stil, hvor lange passager i 
svaret er ordret gengivelse af ansøgningen.4

Gad havde oplyst, at han »ifølge sit Kjend- 
skab til Arbejdsmaterialet, men tillige gen
nem Prøvearbejder har vundet den Overbe
visning, at kvindelig Arbejdskraft indenfor de 
nævnte Grændser vil i flere Henseender være 
meget nyttig for Bureauet. Man formener en
delig ogsaa at turde paaberaabe sig Erfarin
ger fra de Kongelige statistiske Centralbu- 
rcauer i vore 2 nordiske Nabolande, Sverig og 
Norge, hvor man allerede i flere Aar har be
skæftiget 3 å 4 Kvinder i hvert af Bureauerne 
og fundet sig vel tilfreds hermed«.'

Senere uddybede Gad sit synspunkt: »Det 
statistiske Bureau kan vistnok blandt sit un
derordnede Personale bruge enkelte Kræfter, 
der ikke behøve at være i Besiddelse af særlige 
Kvalifikationer, naar de ikkun ere paalide- 
lige, flittige og tænksomme Arbejdere ...«. 
Problemet var, at Bureauet hidtil »til Assi
stenter har søgt unge Mænd, der ifølge deres 
Uddannelse og Kundskaber maatte attraa 
om ikke altfor lang Tid at opnaa en bedre 
Stilling«. Bureauet havde med andre ord 
brug for personale, som ikke forventede at 
opnå en bedre stilling, og hvem kunne bedre 
opfylde den betingelse end kvinder? Ingen! 
De stillede ikke store forventninger til løn

4. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638. RA. Fi
nansministeriet Sekretariatet, brevbog til jour
nal 1879 30. maj nr. 809.

5. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638 og 661.

eller avancement, for de var ukendte med et 
arbejdsmarkeds vilkår, og de havde ingen el
ler næsten ingen formaliseret uddannelse. 
Gad indstillede til Finansministeriet, at kvin
dernes »Begyndelsesløn antages passende at 
kunne sættes til 600 Kroner aarlig, og som 
naturligvis aldrig kunne naa højere op end de 
bedre Assistentlønninger«.6 Kvinderne kunne 
efter Gads forslag altså ikke avancere til em- 
bedsmænd, og det skyldtes både, at de ikke 
havde den fornødne uddannelse, og at de var 
kvinder.

Den 30. maj 1879 godkendte Finansmini
steriet som nævnt ansættelse af kvinder i Sta
tistisk Bureau, og den 1. juni begyndte den 
første, Anna Sofie Gad, som var datter af 
bureauets chef. Der er ingen tvivl om, at Gad 
havde haft hende i tankerne, da han tre uger 
tidligere søgte om tilladelse til at ansætte 
kvinder. Hun havde i foråret arbejdet i Bu
reauet, og Gad havde altså med nogle »Prø
vearbejder« sikret sig, at hun kunne udføre 
arbejdet tilfredsstillende. Han havde taget 
brodden af en eventuel kritik ved med det 
samme at oplyse, at han ønskede at ansættte 
to kvinder. Måske vidste Gad allerede i maj, 
at en stilling blev ledig fra den 1. august, så 
han kunne nybesætte den med en kvinde?

Anna Sofie Gad
Anna Sofie Gad var kun 20 år, da hun blev 
ansat i Statistisk Bureau, men havde allerede 
som 18-årig taget en uddannelse som lærerin
de fra Femmers kursus. Uddannelsen som 
lærerinde var én af de få muligheder, kvinder 
havde, og den brugtes især i private skoler 
eller som privatlærerinde. Anna Sofie har må
ske undervist en tid uden at have lyst til det,

6. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638 og 9. juni 
nr. 667. Stat. Bureau, journalsager 1880-89, 
Personal-Statistik vedrørende Det statistiske 
Bureau for Aaret 1880.

7. Hof- og Statskalenderen, årgangene 1880-1889: 
Statistisk Bureau. Stat. Bureau, kopibog 1879 
nr. 638 og 667. Stat. Bureau, Indtægter og Ud
gifter 1878/79-1884/85 fol. 3, 1.-31. marts 1879. 
Stat. Bureau, journalsager 1870-79, en oversigt 
over lønninger i finansåret 1879-80 (dokument 
uden titel).
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Her hygger Nico (t. venstre) og søsteren Anna Margrethe Kornerup sig, omgivet af alle de møbler og genstande, som 
omkring århundredskiftet hørte hjemme i borgerskabets dagligstue. Man havde åbenbart sans for blomster i det hjem.
Det kgl. Bibliotek, billedsamlingen.

og hun eller faderen har laet den idé, at Sta
tistisk Bureau kunne bruge hende. Faderen er 
vel kommet hjem og har fortalt, at der var 
kvinder ansat i både Norge og Sverige. Inden 
ansættelsen havde Marius Gad benyttet 
hende som ekstraarbejder, hvor hun i marts 
fik udbetalt 195 kroner for at have behandlet 
»fire landkommunale regnskaber og et høst
udbytte«. Meningen må være regnskab fra 
fire amters landkommuner og et amts høstud
bytte. Hun har formentlig arbejdet mere end 
en måned, for da hun blev fast ansat, tjente 
hun kun 50 kroner om måneden. Hun blev i 
Statistisk Bureau i knap 14 år -  indtil foråret 
1893. Hun fik en tragisk skæbne, for hun 
tilbragte resten af sit liv -  godt 40 år som 
patient på Set. Hans Hospital. Familien var

måske disponeret for sindssyge, for også en 
ældre broder var indlagt der i årtier.8

To måneder efter Anna Sofie Gads ansæt
telse blev den næste kvinde ansat, Rosa Pav- 
line Jacobsen. Hun var kun 18 år, da hun 
begyndte og havde ingen former for forud-

8. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638, nr. 667. 
Stat. Bureau, Indtægter og Udgifter, 1878/79— 
1884/85 fol. 3. Stat. Bureau Indtægts- og Ud
giftsbog 1885/86-1897/98 fol. 19. Stat. Bureau, 
journalsager 1880-89, Personal-Statistik vedrø
rende Det statistiske Bureau for Aaret 1880. 
Ibid., Regnskab over ... Kontorudgifter ... 
1.April 1888 til 31. Marts 1889, Honorarer for 
særlige Arbejder. Hof- og Statskalenderen 1893 og 
1894: Stat. Bureau. Ulf Gad, Præstesiægten Gad 
(København, 1930), s. 64f. Ulf Gad, Præsteslæg- 
ten Gad (København, 1970), s. 64. Marius Gad, 
Oplysninger om Efterkommerne af Præsten Elieser 
Gad (København, 1899), s. 13.
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gående uddannelse. Hun blev kun i bureauet 
indtil udgangen af november 1880.9

Anna Margrethe Kornerup
Bureauet havde ved Rosa Jacobsens afgang 
haft tid til at gøre sine erfaringer med be
skæftigelse af kvinder og kunne formelt tage 
stilling til, om man ville fortsætte, men reelt 
var der ingen vej tilbage, for pengene kunne 
kun strække til at aflønne en kvinde. Det 
overskydende beløb var nemlig anvendt som 
løntillæg til mændene, og det ville de natur
ligvis ikke afstå. Det blev Anna Margrethe 
Kornerups chance. Der var fra marts 1879 -  
samtidig med at Gads datter nævnes -  be
skæftiget en person ved navn Kornerup, men 
fornavnet er ikke anført, og det betød i reglen, 
at det var en mand. Vi ved derfor ikke, om 
Anna Margrethe Kornerup havde været løst 
tilknyttet inden, eller om det var et familie
medlem, som skallede hende ind. Hun var en 
virkelig trofast arbejdskraft og blev i over 40 
år.1"

Faderen havde været proprietær, inden fa
milien Hyttede fra Høje Taastrup til køben
havnsområdet; i mange år boede den på Fre
deriksberg, først Frederiksberg Allé, senere i 
Allégade. I 1899 blev Anna Margrethe Kor
nerup gift og fortsatte med sit arbejde efter 
giftermålet, hvad telegrafistinderne ikke 
kunne la lov til. Finansministeriet blev til
syneladende ikke spurgt, om en gift kvinde 
kunne fortsætte med at arbejde.11 Hun giftede 
sig med en kollega, Niels Christian Christen
sen, som var cand.phil., men ikke havde taget 
en afsluttende eksamen. Han havde tidligere 
arbejdet som korrektør ved Politiken og hos 
Rubin ved Københavns statistiske kontor. På 
trods af den ufuldstændige uddannelse avan-

9. Stat. Bureau, journalsager 1880-89, Personal-
Statistik ..1880.

10. Stat. Bureau, Journalsager 1880-89, Personal- 
Statistik ..1880. Stat. Bureau, Indtægter og 
Udgifter 1878/79-1884/85 fol. 3, UV Hof- og 
Statskalenderen 1923: Statistisk Departement.

11. Københavns Vejviser 1870, Frederiksberg Allé 55. 
RA. Folketælling København 1890 og 1895, 
Allégadc 21, Frederiksberg. Hof- og Statskalen
deren 1896 og 1899: Statens stat. Bureau.

cerede han i løbet af få år til fuldmægtig, hvad 
Anna Margrethe Kornerup ikke kunne blive. 
Hun fortsætte som assistent indtil 1919, hvor 
hun fik en mere beskeden forfremmelse, og få 
år efter forlod hun Statistisk Bureau. Ægte
parret fik ingen børn, men med to lønninger 
kunne de leje en villalejlighed på Frederiks
berg og holde husasasistent. Senere Hyttede 
familien til Charlottenlund.12

Marius Gad
Gads udspil med en begyndelsesløn på 600 
kroner om året for kvinder kan sammenlignes 
med, at en akademiker skulle have haft 1.000 
kroner. Da lønnen til den ansatte kvinde var 
lavere end det ansøgte beløb, kunne det over
skydende bruges til at give løntillæg til andre 
ansatte. Det havde Gad formentlig allerede 
tænkt på, da han søgte pengene, og på den 
måde havde han altså skaffet et par af de 
ansatte lønforhøjelse uden direkte at søge Fi
nansministeriet om det. Han havde over for 
Finansministeriet nævnt behovet for Here 
overordnede stillinger, men reelt kun søgt om 
bevilling af en stilling i den billige ende af 
skalaen. I slutningen af maj 1879 meddelte 
han Finansministeriet, at han havde til hen
sigt at forelægge en ny organisationsplan for 
bureauet. Ministeriet opfordrede ham under 
hånden til at fremskynde forslaget, og i løbet 
af et par uger leverede Gad 18 sider med en 
redegørelse for bureauets arbejde og sine øn
sker om ændringer. Han var fra januar 1879 
efter en pause igen medlem af Folketinget, 
valgt af Højre, så måske havde han en per
sonlig kontakt til finansminister Estrup.13

Gad kom dels med en historik, dels en re
degørelse for ca. 30 forskellige opgaver, som

12. Hof- og Statskalenderen 1923: Stat. Departement. 
FA. Kirkebog, Frederiksberg sogn, viede 
1.11.1899. Folketælling København 1901, 
Dronning Olgasvej 45. Københavns Vejviser 1911, 
Roligheds Sidevej 11, Charlottcnlund. Marcus 
Rubins brevveksling 1870-1922, udgivet ved Lo
renz Rerup, bd. 1 (København, 1963), s. 284, 
bd. 4, s. 115, 354f.

13. Victor Elberling, Rigsdagens Medlemmer gennem 
100 Aar, bd. 1 (København, 1949), s. 159f. 
Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 638 og 661.
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bureauet varetog, men der var også fremtids
visioner for bureauet, som ».. endnu ikke har 
beskæftiget sig med Opgaver, vedrørende Be
lysningen af de sociale Forhold i dette Ords 
snævrere Betydning, at det hidtil aldeles har 
maattet lade ligge Tanken om Forsøg med 
Hensyn til Tilvejebringelsen af en Statistik 
om den indenrigske Omsætning og af en In
dustristatistik, at det selv med Hensyn til den 
udenlandske Omsætning har maattet lade det 
bero med at foretage en Beregning af Værdien 
..., og endelig at der altid maa paaregnes at 
opstaa nye Spørgsmaal, som trænge til sta
tistisk Bearbejdelse«. Det krævede selvfølge
lig personale. Efter Gads plan skulle han selv 
være direktør med en ikke ringe lønforhøjelse, 
og bureauet skulle have en underdirektør og 
to fuldmægtige foruden de otte assistenter. 
Forslaget betød en forøgelse af lønudgifterne 
fra ca. 22.000 til 28.000 kroner eller omkring 
30%, og her kunne Gad henvise til væsentlig 
større bevillinger i de nordiske nabolande. 
Lønningsudvalget godkendte ikke forslaget, 
og han måtte nøjes med et mindre engangsbe
løb.14

Statistisk Bureau 1880-1900
Det danske samfund ændrede sig meget i 
1870erne og -80erne; industrien voksede, ar- 
bejdsskaren ligeså, og landbruget undergik 
store ændringer. Samtidig havde Statistisk 
Bureau i hele 1880erne et fast personale på 
under ti personer. Gad var, som det fremgår 
ovenfor, ikke uden viden om, hvilke emner 
man burde tage op. Vi kan naturligvis ikke 
vide, hvordan det var gået, hvis Gad havde 
laet forøgede bevillinger, men i sine skrivelser 
lagde han stor vægt på lønninger, titler og 
administrativ opbygning, mindre på det fag
lige indhold. I de samme år var den unge 
Marcus Rubin med meget stor dygtighed i 
gang med at opbygge en kommunalstatistik 
for København.1’ Efterhånden blev det mere

14. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 661 og 7. au
gust nr. 1267.

15. Stat. Bureau, kopibog 1879 nr. 661. Dansk Bio
grafisk Leksikon, bd. 12 (København, 1982), s. 
448fT.: Marcus Rubin.

og mere åbenbart, hvor elendigt den statslige 
statistiske institution fungerede, langsomt og 
uden initiativ. Rigsdagen benyttede sig ved 
flere lejligheder af de statistiske oplysninger, 
som Marcus Rubin publicerede, andre gange 
nedsattes særlige undersøgelseskommissio
ner, når man havde brug for statistiske op
lysninger.16

I slutningen af 1880erne var Rigsdagen 
indstillet på en ændring, og i 1889 blev frem
lagt et lovforslag i Folketinget om udbygning 
af Statistisk Bureau. Ifølge forslaget ville det 
betyde en forhøjelse af bevillingen til lønnin
ger fra ca. 22.000 til 43.000 eller ca. 100%, 
hvilket ellers var en ganske uhørt forøgelse af 
en institutions budget. Lovforslaget var holdt 
i traditionel stil og handlede udelukkende om, 
hvor mange stillinger institutionen skulle be- 
mandes med og til hvilken løn. Det ledende 
personale bestod fortsat af Gad som chef og 
en fuldmægtig, men nu foreslog finansmini
steren i stedet en direktør, to kontorchefer og 
to fuldmægtige, altså én stilling mere, end 
Gad havde forsøgt at fa knap 10 år tidligere; 
også assistenternes antal kunne forøges efter 
forslaget. I bemærkningerne til lovforslaget 
gjordes rede for den statistik, bureauet hidtil 
havde udarbejdet og skitseredes de emner, 
bureauet burde tage op. Det fremgår af be
mærkningerne, at »Den saakaldte sociale Sta
tistik er hidtil saa at sige ukjendt hos os. 
Industristatistikken er aldeles ikke behandlet. 
En Mængde Forhold, vedrørende Omsætnin
gen, trænge til yderligere Oplysning og mere 
systematisk Bearbejdelse«. Det var kun på 
landsplan, at den sociale statistik var ukendt, 
for Marcus Rubin havde for Københavns 
kommune publiceret flere undersøgelser.17

Lovforslaget om udvidelsen af Statistisk 
Bureau nåede kun 1. behandling i samlingen

16. Rigsdagstidende 1890-91, Tillæg B, sp. 1705IT.: 
Betænkning over Forslag til Lov om Ordning 
af Det statistiske Bureau, 10. marts 1891. Ek
sempler: Kommissionen ang. arbejdsulykker 
med betænkning af 23. sept. 1884 og Kommis
sionen ang. sygekasser med betænkning af 31. 
okt. 1887. Marcus Rubin, Nogle erindringer 
(København, 1914), s. 196fT.

17. Rigsdags tidende 1889-90, Tillæg A, sp. 137 Iff. 
Dansk historisk Bibliografi, 2. bind (København, 
1925-27), s. 544: Marcus Rubin.
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Meta Hansen var den første kvinde i Danmark, som tog 
statsvidenskabelig eksamen; det skete i 1893. Hun blev 
ansat ved Statistisk Bureau og var desuden engageret i 
arbejde for kvinders ligestilling og valgret. Hendes politi
ske ståsted blev Det radikale Venstre.
Dot o: Tage Ludvigsen.

1889/90 og blev fremsat på ny i samlingen 
1890/91, hvor det blev henvist til udvalgsbe
handling. Her kom for første gang en udførlig 
redegørelse for, hvad man forventede, at Sta
tistisk Bureau skulle udføre i fremtiden. Gad 
blev som folketingsmand medlem af udvalget, 
og man må formode, at hans sagkundskab 
har spillet en rolle ved formuleringen.18

1 foråret 1889 var blevet vedtaget lønnings
love for Postvæsenet og for Telegrafvæsenet. 
Resultatet var blevet, at »Kvinder have lige 
Adgang med Mænd til at oplæres og ansættes 
i Statens Tjeneste ved Postvæsenet« og det 
samme for Telegrafvæsenet. Noget tilsva
rende var der intet af i lovforslaget om Sta
tistisk Bureau, og folketingsmand Fredrik Ba
jer stillede derfor forslag om en tilføjelse:

18. Rigsdags tidende 1890-91, Tillæg A, sp. 13871T. 
Rigsdagstidende 1890-91 Tillæg B, sp. 17051T.

»Kvinder have lige Adgang med Mænd til de 
i denne Lov nævnte Embeder og Bestillin
ger«. Det viste sig, at udvalget havde drøftet, 
»hvorvidt man i Overensstemmelse med den i 
Postvæsenets og Telegrafvæsenets Lønnings
love optagne Bestemmelse skulde foreslaa 
indsat i dette Lovforslag en Ændring om 
Kvindernes Adgang til Ansættelse under Bu
reauet, men da det vides og billiges, at der 
allerede er givet Kvinder Adgang til saadan 
Ansættelse, har man opgivet i denne meget 
specielle Lov at søge noget saadant indført 
om bemeldte Adgang«. Udvalget veg uden 
om kvinders ret til ansættelse, fordi man 
havde spurgt finansminister Estrup, og han 
var imod. Gad viste sig også at være imod 
forslaget med den begrundelse, at det var 
unødvendigt. Han kunne rose sig af, at Sta
tistisk Bureau havde indlagt sig fortjeneste 
over for kvindesagen ved at åbne stillinger for 
kvinder: »Statistisk Bureau er det første og 
endnu det eneste i den store, almindelige Ad
ministration, som har antaget Kvinder«.19 
Oplysningen var ikke helt korrekt, for Anna 
Hude havde været ansat i Rigsarkivet i 1889 
og 1890, men netop på dette tidspunkt var 
hun fratrådt. Det er forstemmende, at der 
efter 12 år ikke var sket mere med hensyn til 
kvinders ansættelse i den statslige admini
stration. Inden for Postvæsenet og Telegraf
væsenet var det blevet til henholdsvis to og 
tretten ansatte kvinder.20

Bajer argumenterede dels med henvisnin
ger til Post- og Telegrafvæsenets love, dels at 
man burde give kvinderne ret til ansættelse 
og ikke lade det være en nådesag. Bajer havde 
sat sagen på spidsen ved formuleringen »Em
beder og Bestillinger« fordi embeder betød 
overordnede stillinger og dermed kongelig 
udnævnelse. Spørgsmålet blev under for-

19. Lov nr. 49 af 12. april 1889 om lønninger ved 
Telegrafvæsenet par. 1 afsnit D II. Lov nr. 50 
af 12. april 1889 om lønninger for ... Postvæse
nets Embeds- og Bcstillingsmænd par. 11. 
Rigsdaqstidende 1890-91, Folketinget, sp. 5236, 
5238, 5247, 5274f. Rigsdagstidende 1890-91, Til
læg sp. 1710.

20. Se side 196. Emil Elberling: Kvindens Stilling i 
det offentlige Liv. Smaaskrifter udg. af Dansk 
Kvindesamfund, Nr. 2 (København, 1885) s. 
5.
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handlingerne i Folketinget kædet sammen 
med kvinders myndighed, hvor loven gav den 
ugifte kvinde myndighed, når hun fyldte 25 
år, mens gifte kvinder var umyndige. Mod
standere kunne ikke forestrllc sig en embeds
mand, som skulle have et overordnet ansvar, 
men ikke var personlig myndig. Man kan 
undre sig lidt over, hvorfor Bajer kom med 
forslaget, for en stilling som embedsmand i 
Statistisk Bureau forudsatte normalt en uni
versitetsuddannelse, og der fandtes ingen 
kvinder med den fornødne uddannelse; 
endnu var der kun kvindelige medicinere og 
humanister. Bajer var formentlig klar over, at 
det var umuligt at fa forslaget igennem med 
den formulering og erklærede sig villig til at 
drøfte ændringer. Resultatet blev et kompro
mis: »Kvinder have lige Adgang med Mænd 
til de i denne Lov nævnte Bestillinger«. Der
med fik kvinder mulighed for at besætte et 
ikke nærmere bestemt antal assistentstillin
ger, ikke blot de to som Gad havde gennem
ført i 1879. Med hensyn til avancement var de 
dårligere stillet end før, for nu fremgik det af 
loven, at de ikke kunne blive embedsmænd.21

Under behandlingen af forslaget i 1891 
havde Gad koketteret med, at »Jeg kan jo 
ikke med Sikkerhed sige, hvorvidt det bliver 
mig, der kommer til for Fremtiden at lede 
Bureauet«, og det fik han ret i. Lovforslaget 
blev led i et større forlig, og først i 1895 blev 
loven vedtaget. Men inden Rigsdagen nåede 
så langt, måtte der ske et skifte på chefposten 
i Statistisk Bureau. Gad var ikke i stand til at 
overbevise om, at han kunne udfylde de nye 
rammer og blev i stedet leder af et revisions- 
departement.22 Da loven blev vedtaget i de
cember 1895 havde regeringen ansat Marcus 
Rubin, som var den førende på området in
den for landets grænser. Institutionen fik nav
neforandring til Statens statistiske Bureau for 
klart at adskille den fra Københavns statisti-

21. Rigsdanslidende 1890-91, Folketinget, sp. 5243f. 
Rigsdagslidende 1890-91, Tillæg B, sp. 2579f. 
Rigsdagstidende 1891-92, Tillæg A, sp. 1479f.

22. Rigsdagslidende 1890-91, Folketinget, sp. 5246. 
Marcus Ruhin, op. cit., s. 196L Lov nr. 221 af 
16. december 1895 om Statens statistiske Bu
reau. Nationaløkonomisk Tidsskrift (København, 
1902), s. 6081'.

ske kontor og dermed vise, i hvilket regi Mar
cus Rubin nu udsendte statistiske publikatio
ner.23

Den sidste tid under Gad blev en af de to 
kvindeposter ledig, men Gad besatte den 
ikke, måske fordi Rigsdagen på det tidspunkt 
arbejdede med lovforslaget om Statistisk Bu
reau, måske fordi han håbede, at datteren 
blev rask og kunne vende tilbage. Bureauet 
havde inden da knyttet den første kvindelige 
cand.polit, til sig. Mon Fredrik Bajer i 1891 
vidste, at Meta Hansen var i gang med polit.- 
studiet og kunne blive færdig i løbet af et par 
år? Den nye lov øgede ikke assistenternes an
tal umiddelbart, men fra 1898 udvidedes fra 
otte til ni assistenter. Kort efter Rubins til
træden havde bureauet tre kvinder ansat, og 
inden århundredskiftet var der fire kvinder.24

Meta Hansen
Meta Hansen var født i 1865. i Fredensborg, 
hvor faderen var marketender og moderen 
var jordemoder. Senere var faderen dels kro- 
forpagter dels landmand. Hendes tidligste 
skolegang og uddannelse ved vi ikke noget 
om, men i 1888 tog hun studentereksamen fra 
Nathalie Zahles skole. Hun kom, som mange 
kvinder, senere i gang med at læse end mæn- 
dene, men derefter var hun hurtig. Aret efter 
tog hun filosofikum, og i februar 1893 tog hun 
som den første kvinde statsvidenskabelig ek
samen -  endda med første karakter; der var 
da kun gået fire og et halvt år efter studen
tereksamen. Fakultetet var endnu så uforbe
redt på kvindelige kandidater, at eksamens
protokollens trykte formular oplyser, at 
»Meta Kirstine Hansen efterat have besvaret 
de ham ...forelagte Spørgsmaal ...og ...at føl-

23. Marcus Rubin, op. cit., s. 19614. Marcus Ru
bin stillede sig uopfordret til rådighed. Rigs
dagslidende 1895-96, Folketinget, sp. 666, 1881. 
Rigsdagstidende 1895-96, Landstinget, sp. 543. 
Lov nr. 221 af 16. december 1895 om Statens 
statistiske Bureau.

24. Del statistiske Departement (Statens statistiske Bu
reau) 1896-1920 (København, 1920), s. 141, 
148. Bureauets navn ændredes i 1913 til Det 
statistiske Departement. Hof- og Statskalenderen 
1897 og 1900: Statens statistiske Bureau.

182



Kvinder i offentlige institutioner

gcnde Charaktcrer bleve ham tilkjendte...«2’ 
Måske fandt man en anden løsning på hendes 
eget eksamensbevis.

Marius Gad fra Statistisk Bureau var cen
sor ved eksamen, og hun begyndte kort efter 
at arbejde dér som løst ansat, men det var ret 
almindeligt, at de færdige kandidater måtte 
det. Meta Hansen fortsatte 2 -  3 år på den 
måde og var blandt andet beskæftiget med 
kreaturtællinger. Da Marcus Rubin overtog 
ledelsen, blev hun ansat som assistent så hur
tigt det lod sig gøre, og med det måtte hun 
lade sig nøje i mange år. Igen i 1903—08 blev 
det i Rigsdagen forsøgt at gøre kvinder ligebe
rettigede med mænd med hensyn til embeder, 
men forgæves.26 Vi skal helt frem til 1918 før 
den første kvinde blev embedsmand, ganske 
vist kun fungerende fuldmægtig, men allige
vel; det skete i Justitsministeriet. Det fik Meta 
Hansen til at gøre opmærksom på, at ingen 
lov generelt forbød at udnævne kvinder til 
embedsmænd, kun i Statens statistiske Bu
reau gjaldt, at »Mændene, ovenikøbet ved 
Lov, er beskyttede mod Konkurrence fra 
Kvindernes Side«. De følgende par år blev 
endnu et par udnævnelser af kvinder til em
bedsmænd listet igennem, og i 1921 kom om
sider den lov, som ophævede denne forskels
behandling. Meta Hansen blev endelig ud
nævnt til fuldmægtig efter 25 års fast ansæt-

25. Studenterne fra 1888. Personalhistoriske Oplys
ninger ved L.F. la Cour (København, 1913), s. 
186. Folketælling 1860 og 1870, Frederiksborg 
amt, Lynge-Kronborg herred, Asminderød 
sogn, Fredensborg by. RA. Københavns Uni
versitet 32.08.16, Meta Hansen; 32.29.02, s. 
194.

26. Københavns Universitet 32.28.02, s. 122. Stu
denterne fra 1888 (København, 1913), s. 186. 
Hof- og Statskalenderen, div. år sammenholdt 
med Stat. Bureau, Indtægts- og Udgiftsbog 
1885/86-1897/98 passim. Hof- og Statskalende
ren 1894 og 1895: Statistisk Bureau. Rigsdags
tidende 1903-04, Folketinget, sp. 2805. Rigsdags
tidende 1908-09, Folketinget, sp. 1536. Det statisti
ske Departement (København, 1920), s. 143, 
148. Anna Thcstrup, »Hvilke Statsembeder 
egne sig overhovedet til Besættelse med Kvin
der?« Spor -  arkiver og historie (København, 
1987), s. 3251K

telse. Knap ti år senere forlod hun statstjene
sten.27

Udnævnelserne var selvfølgelig eftertrag
tede, fordi de kvindelige akademikere dermed 
fik deres uddannelse anerkendt på lige fod 
med mændene. Det må have været bittert at 
se den ene mand efter den anden avancere 
forbi, når grunden var noget, man ingen 
chance havde for at ændre. De overordnede 
stillinger gav naturligvis prestige, og endelig 
gav de en højere løn.

Meta Hansen var aktiv for opnåelsen af 
valgret for kvinder og deltog i oprettelsen af 
Politisk Kvindeforening sammen med Anna 
Hude i 1904. Hun var en central skikkelse ved 
kvindetoget til Kongen i 1915 med hyldest og 
tak for de opnåede rettigheder. Hun var med
lem af bestyrelsen for Danske Kvinders Na
tionalråd, og da valgretten var opnået, blev 
hun medlem af bestyrelsen for Københavns 
radikale Venstreforening og blev opstillet til 
Københavns borgerrepræsentation, dog uden 
at blive valgt. Meta Hansen var en meget 
aktiv og udadvendt personlighed.28

Annette Vedel
Den næste kvinde, som blev ansat i Statens 
statistiske Bureau var Annette Vedel. Hun 
var født i København som datter af Udenrigs
ministeriets direktør Peter Vedel og den 
svenskfødte Fanny Hebbe. Hun er den eneste 
af kvinderne, som var hjemmehørende i over
klassen. Hendes hjem lå på Østerbro, om
givet af embedsaristokrati og kunstnere. Også 
moderens familie havde et kunstnerisk islæt, 
men ellers var hjemmet præget af rationelle 
og praktiske synspunkter, med en beskeden 
livsførelse i det daglige. Annette tog studen-

27. Lov nr. 161 af 5. juni 1915 par. 30 (anvendt 
første gang 1918). Lov nr. 100 af 4. marts 
1921. Ministeriernes Maanedsblad 1918 nr. 6, s. 
108f. A. Falk-Jcnsen og H. Hjorth-Nielscn, 

Jurister 1736-1936, bd. 2 (København, 1955), s. 
110.

28. A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, op. cit., 
s. 110. Kvinden og Samfundet 1904, s. 205, ibid. 
1905, s. 17, 27. Sigurd Rambusch, »Først valg
ret -  så følger alt det andet«, Kvinder på Tinge 
(København, 1990), s. 26f.
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tereksamen i 1887, og året efter blev hun 
cand.phil. med højeste karakter.29 Derefter 
studerede hun matematik et par år, og det 
kan undre, at hun ikke gjorde en universitets
uddannelse færdig ligesom sine brødre. Det 
kan ikke være økonomiske problemer, der 
bremsede hende. Mon opbakningen i et så 
frisindet hjem alligevel var ringere omkring 
en datter end omkring sønnerne? Annette tog 
til Sverige og underviste i matematik et par år 
ved Stockholms Högskola, hvilket svarer til et 
universitet. Hun forelæste over eliptiske funk
tioner og deres anvendelse og var vejleder for 
de yngste studerende. Samtidig var hun selv 
deltager ved matematikundervisning samme 
sted. Fra Stockholm tog hun hjem til en an
sættelse på Statens statistiske Bureau, hvor 
hun begyndte i august 1896. Vi ved ikke, 
hvordan kontakten mellem Annette Vedel og 
direktør Marcus Rubin kom i stand, men Ru
bin og Peter Vedel kendte hinanden. Vedel 
havde for eksempel bakket Rubins ansættelse 
op i 1895 over for ministeriet. Rubin var lidt 
mindre ydmyg end forgængeren, så han med
delte blot Finansministeriet, at han havde an
sat Annette Vedcl.30

En gang imellem kan man få et lille indblik 
i, hvad kvinderne lavede. I sommeren 1897 
hører vi om Annette Vedel: »Hun sidder i sin 
Alderdomsstøttelse, og har expederet Revi
sionen af 2 Amter ...«; hun arbejdede med

29. Dansk biografisk Haandleksikon, bd. 3 (Køben
havn, 1926), s. 68fT (Peter og Valdemar Ve
del). Valdemar Vedcl, »Minder fra det gamle 
Rosen vænge«, Mit Hjem, 2. Argang (Køben
havn, 1912), s. 461T. (Valdemar Vedel var An
nette Vedels broder). Brita Hebbe, Wendela. En 
modern 1800-talskvinna (Stockholm, 1974), s. 
4611'., 2631E Studenterne fra 1887. Optegnelser 
saml. af Gerhard Brammer (København, 
1887), s. 165. Københavns Universitet 
35.18.04. Filosofikum 1888 hos Harald Hølf- 
ding.

30. Brev fra Riksarkivet, Stockholm, Jnr. F 
854/86, 16. okt. 1986 (Högskolestyrelsens pro
tokoll). Indenrigsministeriet 1. kt. 1901 jour
nalsag nr. 719, ansøgning fra Annette Vedel, 
18. sept. 1901. Marcus Rubins brevveksling 1870- 
1922, bd. 2, s. 56f., fra Rubin til Edvard Bran
des, 6. okt. 1895. Statens statistiske Bureau 
kopibog 1896 nr. 1762, 18. juli. Finansmini
steriet Sekretariatet, brevbog 1896 II nr. 
1189-90, 24. juli.

andre ord med en statistik over alderdoms
understøttelse. Hun blev kun i bureauet i la 
år, fordi hun i 1901 søgte og fik en stilling som 
fabrikinspektør. Der oprettedes flere stillinger 
og heraf skulle én besættes med en kvinde, 
som skulle inspicere på arbejdspladser med 
mange kvinder ansat, for eksempel i tekstil
industrien. Hendes broder Henrik var ansat i 
Indenrigsministeriet og var sagsbehandler på 
sagen. Kun få kvinder søgte stillingen, og 
hendes kvalifikationer var i orden, men det 
var jo ingen skade til at være orienteret om, at 
et job med kompetence og selvstændighed var 
under opsejling.31

Få måneder efter at Annette Vedel fik an
sættelse i Statens statistiske Bureau, gik hun 
ind i bestyrelsen i Kvindelig Læseforening. 
Hendes indsats dér viser hende dels som en 
dygtig kvinde, dels som en person, der stod 
fast på sine synspunkter og ikke bøjede af, 
selv om det kostede at stå fast. Annette blev 
efter nogle år kasserer og begyndte med at 
styrke kassererens position ved at få bestyrel
sens accept af, at tilskud fra Kultusministe
riet skulle gå direkte til kassereren, som fik ret 
til at kvittere for beløbet. Hun overtog et 
forældet regnskabssystem og lagde resolut sy
stemet om. Omlægningen var uden tvivl for
nuftig; hun lod for eksempel alle årskontin
genter løbe fra samme tidspunkt. Det resul
terede i, at regnskabsåret blev omlagt, og ge
neralforsamlinger flyttedes til et andet tids
punkt på året. Det gav sammenstød med 
formanden, Sofie Alberti, som var en ret do
minerende person, og som var fortørnet over 
ikke at være blevet spurgt, men Annette Ve
del fastholdt sin ret til som kasserer at trælle 
beslutninger om regnskabet. Sofie Alberti 
havde indtil da forelagt regnskabet på ge
neralforsamlinger, men måtte kapitulere over 
for den ny kasserer. Annette Vedel kaldte på 
et bestyrelsesmøde ændringen for »en finesse« 
og mente vel en bagatel eller en lille forbed
ring, men i referatet blev det til »en list« og så 
brød striden ud for alvor; hun krævede refera
tet ændret. Striden resulterede i, at Annette

31. Marcus Rubins brevveksling, bd. 2, s. 97, fra Mi
chael Kofoed til Rubin, 26. aug. 1897. Inden
rigsministeriet 1. kt. 1901 journalsag nr. 719.
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Vedel trådte ud af bestyrelsen, selv om den 
bad hende blive valgperioden ud. Hun ind
vilgede i første omgang formelt, men reelt 
krævede hun, at en anden varetog hendes 
pligter. Det var vel et forsøg på at undgå 
skandale udadtil, at bestyrelsen bad Annette 
Vedel blive, men hun tog ikke på sagen med 
fløjlshandsker. Da hun gik, takkede hun på 
generalforsamlingen de kolleger, hun havde 
haft et godt samarbejde med.32 Den replik var 
der næppe nogen, der misforstod. Set fra ef
tertiden synes det rimeligt, om bestyrelsen 
havde været orienteret om de regnskabsæn
dringer, hun foretog, så den for eksempel 
kunne besvare spørgsmål fra medlemmerne.

Tcckla Juel
Som den sidste inden århundredskiftet blev 
Margrethe Teckla Juel fast ansat i Statens 
statistiske Bureau i 1898, efter at have været 
løst tilknyttet siden 1891. Hun var født i Ål
borg, men kom som otteårig til København 
sammen med sin familie. Moderen var for
fatterinde og dermed selverhvervende, noget 
ret usædvanligt for den generation og det so
ciale miljø. Hun oversatte og skrev fortæl
linger og digte, skuespil og en børnebog, dels 
alene, dels sammen med to søstre. Hendes 
produktion er ikke bemærkelsesværdig, men 
den er heller ikke ringere end meget af, hvad 
der blev trykt i tiden. To skuespil blev opført 
på Folketeatret.33

Tecklas moder sendte i begyndelsen af
1880erne ansøgninger til Kultusministeriet 
om økonomisk støtte og beskrev her sikkert 
familiens forhold ret præcist. Forfattergernin
gen var der ikke megen tid til, fordi pasning af

32. Kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, Kvinde
lig Læseforening, I A 2 Mødeprotokol 1887— 
1903, Ordinær generalforsamling 5. febr. 
1903, s. 290ff., 316, 353. Ibid., I A 3 Mødepro
tokol 1903-07, s. 21f. Foreningen havde 1903 
ca. 2.500 medlemmer.

33. Statistisk Bureaus Historie (København, 1899), s. 
144. Folketælling 1880 København, Viktoria- 
gade 9, 3. sal. Pil Dahlcrup, Det moderne gennem
bruds kvinder 1 -2  (København, 1983), s. 130f, 
604.

hjem og børn krævede dagens timer. Faderen 
havde været adjunkt, men var gået på vente
penge. Han har altså tolereret, at moderen 
udgav bøger -  og dermed tjente penge. Han 
har næppe ydet noget bidrag til hjemmets 
praktiske opretholdelse, men hans indtægt 
har naturligvis holdt familien oppe økono
misk. Hjemmet var præget af beskedne ind
tægter, men egentlig fattigt var det ikke. For 
at bedre økonomien havde man i en periode 
en logerende boende, senere boede familien 
sammen med mormoderen og to af moderens 
søstre. I dette hjem fik to piger en opdragelse, 
der for søsterens vedkommende førte til en 
uddannelse som lærerinde, og for Teckla be
tød en studentereksamen fra Nathalie Zahles 
skole i 1889, og året efter blev hun cand.phil. 
Hun underviste derefter i sprog -  den almin
deligste beskæftigelse for borgerskabets døtre, 
hvis de ønskede at tjene penge.34 I begyndel
sen af 1890erne nævnes de kvindelige eks
traarbejderes navne kun sjældent i regnska
bet; der anføres poster som »Holck og 6 Da
mer for Febr. og Marts: 640 Kr« og tilsva
rende. Et par år senere nævnes kvinderne i 
reglen ved navn, og da Teckla ikke står der, 
kan hun kun have været beskæftiget spora
disk. Fra 1896 -  efter Rubins tiltræden -  var 
hendes arbejdsforhold stabile, og hun fik 75 
kroner om måneden. 75 kroner var ingen dår
lig løn for en kvinde; det svarede nøjagtigt til, 
hvad Annette Vedel samtidig begyndte med 
som fast ansat. Antal assistentstillinger ud
videdes under Rubin, men han begyndte med 
at besætte stillingen med en mand; først efter 
et par udskiftninger blev Teckla Juel fast an
sat.35

I sin fritid var Teckla engageret i arbejde 
med børn og unge i søndagsskole og 
K.F.U.K. (Kristelig Forening for unge Kvin-

34. Th. Hauch-Fausbøll, Studenterne 1889-1914 
(København, 1914), s. 123. Folketælling 1895 
og 1901, København, Vesterbrogade 68, 2. sal. 
Kultusministeriet 3. kt., 2869 Ansøgninger om 
understøttelse til forfattere ... 1848-1915, Te
kla Violanta Juel.

35. Stat. Bureau, Indtægts- og Udgiftsbog 
1885/86 -  1897/98 fol. 24, 461T. Statens stat. 
Bureau, kopibog 1896, nr. 1762, 18. juli. Hof- 
og Statskalenderen 1897 og 1898: Statens stat. 
Bureau.
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der). Hun deltog også i arbejde for afholdssa-

De faste og de løse
Fra 1879 og indtil århundredskiftet var altså 
ialt seks kvinder fast ansat i Statistisk Bureau. 
De tre første havde ikke nogen uddannelse, 
som gik i retning af talbehandling, og egent
lige kontoruddannelser fandtes slet ikke. Så 
fulgte en cand.polit, og to cand.phil.er. Efter
hånden som nogle kvinder fik en studenterek
samen og begyndte at studere, blev kravene 
for at få fast ansættelse altså større.

Statistisk Bureau havde en særlig konto be
regnet til aflønning afløs medhjælp, i en lang 
periode 6.000 kroner årligt. I den periode som 
fremstillingen behandler -  1879 til århun
dredskiftet -  fik de fastansatte mænd en væ
sentlig del af medhjælpssummen, der altså 
reelt fungerede som løntillæg. Der skulle for
mentlig arbejdes ud over normal arbejdstid 
for at fa andel i pengene, men da arbejdstiden 
lå på omkring fire og en halv time dagligt, var 
det heller ikke uoverkommeligt. De fastan
satte kvinder havde yderst sjældent eks
traindtægter. Den resterende del af med- 
hjadpssummen kunne anvendes til aflønning 
afløst ansatte. Her var en lille kærne af perso
ner, som år efter år løste omtrent de samme 
opgaver og dermed havde en nogenlunde re
gelmæssig indtjening, og desuden nogle som 
var med i perioder med spidsbelastning. En 
folketælling krævede for eksempel flere eks
traarbejdere end normalt, og der blev be
vilget et ekstra beløb. I reglen var 1 5 -2 0  
mennesker løst ansat, fordelt med fem -  seks 
kvinder og resten mænd.3/

Arkivvæsenet
Rigsarkivet startede 10 år senere end Sta
tistisk Bureau med at ansætte kvinder. Arki
vet havde ikke som Statistisk Bureau løst an
satte, men Anna Hude havde benyttet arki
vets læsesal ved udgiverarbejder og havde 
derigennem gjort sig kendt og bevist sine kva
lifikationer. Formelt blev hun den eneste 
kvinde, som var fast ansat inden århundred
skiftet, men desuden arbejdede historikeren 
Nanna Lange i Provinsarkivet for Sjælland 
med fast arbejdstid og fast månedsløn fra 
1893, dog fik hun først et ansættelsesbrev i 
1907.38

I begyndelsen af 1880erne fik de to tidligere 
arkivinstitutioner Geheimearkivet og Konge
rigets Arkiv fælles ledelse, og i 1889 fortsatte 
reformen med oprettelse af Hovedarkivet -  i 
daglig tale kaldet Rigsarkivet -  og tre 
provinsarkiver. Provinsarkiverne blev bygget 
i løbet af de følgende år, men reformen betød, 
at der straks blev bevilget tre nye stillinger 
som assistenter i Rigsarkivet.39 Alle tre skulle 
ansættes i den historiske afdeling, hvilket be
tød perioden før 1660, og kendskab til historie 
var derfor en selvfølge. Også sprog og for den 
enes vedkommende militærhistorie blev der 
stillet krav om, da arkivalier vedrørende mili
tærvæsen var placeret i den historiske afde
ling uanset alder. Af 29 ansøgere havde over 
halvdelen en afsluttet universitetsuddannelse, 
var cand.phil. eller studerende, seks havde 
militære uddannelser og resten andre uddan
nelser. Rigsarkivar A. D. Jørgensen fremhæ
vede i sin indstilling til ministeriet fire histori
kere, hvoraf kun to var færdiguddannedc; de 
havde begge latin og engelsk som bifag, og 
begge havde modtaget Københavns Univer-

36. 'l'h. Hauch-Fausbøll, op. cit., s. 123.
37. Hof- og Statskalenderen 1880-1889: Statistisk Bu

reau. Stat. Bureau, Indtægter og Udgifter 
1878/79-1884/85 passim. Stat. Bureau, Ind
tægts- og Udgiftsbog 1885/86-1897/98 pas
sim. Stat. Bureau, Journalsager 1880-89, 
Regnskab over ... Kontorudgifter ... 1/4
1883-31/3 1889.

38. Kvindelige Akademikere, (København, 1925), s. 
21 Of. Arkivvæsenet. Rigsarkivet 1889-1963 nr. 
417 Personalesag:. Nanna Lange.

39. Axel Linvald, Dansk Arkivvæsen (København, 
1933), s. 33IT. Arkivvæsenet (A-v). RA. nr. 2 
Bilag til rigsarkivarens brevbog I 1882-1903, 
brev af 3. maj 1889.
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sitcts guldmedalje.40 Men så hørte ligheds
punkterne op, for den ene var nemlig en 
kvinde.

Anna Hudc
Anna Sofie Hude var blevet færdig med sit 
studium i 1887 som den første kvinde inden 
for det filosofiske fakultet. Hun havde vedlagt 
sin ansøgning meget fine udtalelser fra fagets 
tre professorer, og rigsarkivaren indstillede til 
ministeriet at ansætte hende og begrundede 
sin indstilling med, at »Af disse Ansøgere 
indtager Frøken A. Hude utvivlsomt den før
ste Flads. Hun er den ældste, baade i Alder 
og Studium, og den som efter Universitetets 
Vidnesbyrd har lagt de bedste Kundskaber 
og den største videnskabelige Modenhed for 
Dagen. Ligeledes har hun i Here Aar arbejdet 
her i Arkivet og derved tilegnet sig en ikke 
ringe Færdighed i Læsning af gamle Doku
menter, Excerpering o.l. Dertil kommer, at 
mens Arkivet vil have fortrinlig Brug for hen
des Arbejde, vil hun være udelukket fra saa 
godt som al anden Ansættelse i Statens Tjene
ste, samtidig med at hun paa Grund af sine 
særlige Forhold endog vil have Vanskelighed 
ved at opnaa en Lærerindcplads. En Ansæt
telse i Arkivet vil altsaa omtrent være den 
eneste Form, under hvilken hun vil kunne 
fastholdes for den Videnskab, som Staten hid
til ved sin Understøttelse har givet hende Lej
lighed til at dyrke med saa afgjort Held. Jeg 
tillader mig derfor at indstille, at Frøken 
Hude ansættes som Assistent ...«.41 Når rigs
arkivaren skrev, at hun var udelukket fra så 
godt som al anden ansættelse i staten, har 
han formentlig tænkt på Universitetet og høj
ere skoler, hvor hun som kvinde ikke kunne la 
en stilling. Når han mente, at hun »paa 
Grund af sine særlige Forhold« end ikke 
kunne la en lærerindeplads, hentydede han

40. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
29. marts og 3. maj 1889. NB: Der er to breve 
til Kultusministerict, dateret 29. marts. A-v. 
RA. nr. 420 Ansøgninger om ansættelse ved 
Gehcjme- og Rigsarkivet 1884—1896, april 
1889.

41. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
3. maj 1889.

til, at hun havde afsonet en fængselsdom. Det 
vidste man udmærket i Kultusministeriet, 
men begge parter viste deres frisind; mini
steriet fulgte rigsarkivarens indstilling og ud
nævnte Anna Hude som den første kvindelige 
akademiker i en stilling i en offentlig institu
tion.42

Resultatet blev, at kun Anna Hude fik fast 
ansættelse mens den ene historiestuderende 
og en militærmand med statsvidenskabelig 
eksamen fik en løsere tilknytning; den færdig
uddannede historiker ønskede i virkeligheden 
at lå en stilling i Viborg. Rigsarkivar A.D.Jør- 
gensen havde tidligere lagt op til, at de tre 
stillinger skulle aflønnes med henholdsvis 
1.200, 1.100 og 1.000 kroner årligt, men ved 
indstillingen foreslog han kun 1.000 kroner til 
Anna Hude, det samme til de to andre. Det 
virker som kønsdiskrimination, at hun star
tede med det lave beløb, når hun som den 
eneste fik en fast stilling. Samtidig ændrede 
Kultusministeriet hendes stillingsbetegnelse 
til medhjælper, selv om rigsarkivaren havde 
indstillet hende som assistent, den alminde
lige betegnelse for de fastansatte.43

Anna Hude var datter af prokurator Valde
mar Hude og hustru i Roskilde. Hun var født 
i 1858 og tog som ganske ung den traditio
nelle boglige uddannelse, kvinder kunne la, 
nemlig et kursus for lærerinder, og underviste 
en tid ved Roskilde Borgerskole. I foråret 
1878 fik hun økonomiske muligheder for at 
læse med henblik på at tage studentereksa
men. Der var endnu ikke nogen skole for 
kvinder med eksamensret, men Nathalie 
Zahle havde året før oprettet et kursus, hvor 
kvinder kunne forberede sig, for derefter at 
tage studentereksamen ved en anden skole. 
Anna Hude gik en tid på dette kursus hos 
Nathalie Zahle, men så styrtede hendes pri
vate verden sammen; hun følte sig seksuelt 
misbrugt af sin læge og forsøgte et attentat 
mod ham. Hendes optræden efter voldtægten

42. A-v. RA. nr. 416 Personalesag: Anna Hude. 
Leo Tandrup, Ravn, bd. 2 (København, 1979), 
s. 1131T. A-v. RA. nr 2 Bilag til rigsarkivarens 
brevbog, 29. marts og 3. maj 1889.

43. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
29. marts og 3. maj 1889. Kultusministeriet 3. 
kt. nr. 1164 brevbog 1889, nr. 2122-2124.
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virker ret mærkelig. Hun opsøgte flere gange 
lægen for at tale med ham. Hvad hun ville 
opnå med en sådan samtale, er svært at se; 
det virker som om hun mente, at overgrebet 
kunne være ugjort, hvis han indrømmede sin 
skyld. Tanken om at dræbe ham kom mere 
end et år efter; hun var da blevet forlovet og 
blev klar over, at hendes forlovede formentlig 
ville bryde med hende, da hun fortalte ham 
om hændelsen. Købet af en revolver og for
søget på at ramme lægen var helt dilettantisk. 
Lægen begik selvmord inden en egentlig af
høring, og retten betvivlede ikke hendes ver
sion af begivenhedsforløbet.44

Attentatet resulterede naturligvis i en rets
sag, men hun fik både menneskelig og økono
misk opbakning fra flere sider. Politikeren og 
pædagogen Herman Trier støttede hende, og 
mens retssagen stod på, modtog hun fortsat 
understøttelse fra Kultusministeriet til sine 
studier. Dansk Kvindesamfund stillede dog 
sin støtte i bero, indtil bestyrelsen fik oplyst, 
om hun kunne fortsætte sine studier under et 
fængselsophold, og om hun ville få tilladelse 
til at studere ved Universitetet, selv om hun 
fik en dom. Hun blev idømt en fængselsstraf 
på et år, som hun dog afsonede under hu
mane former.1’

Et håb om at kunne tage studentereksamen 
i 1881 glippede, fordi retssagen og fængsels
opholdet forsinkede hende, og hun måtte ud
sætte det til januar 1882. Derefter blev hun 
indskrevet ved Københavns Universitet og 
begyndte at studere. Snart efter aftalte hun 
med professorerne, at hun kunne opholde sig 
i Ribe og studere på egen hånd. Sladderen om

44. IndbydelsesskriJ'l til Kjøbenhavns Universitets Aars-
J'est 8. april 1893 (København, 1893), s. 71 f. Leo
Tandrup, op. cit., bd. 2, s. 11314. Nationalti
dende, 6. nov. 1880, aftenudgaven, s. 2f. N. 
Zahles skole. Arkivregistratur udg. af Lands
arkivet for Sjælland m.v. (København, 1984), 
s. 29.

45. RA. Privatarkiv nr. 6456 Herman Trier, A.I.2. 
Brev fra Anna Hudes fader Vald. Hude til 
Herman Trier, 1880. Privatinstitution nr. 
10.153 Dansk Kvindesamfund, Forhandlings
protokol 1876-1884 s. 41, 51, 65. NB: Pro
tokollen er ført i Dansk Kvindesamfunds kø
benhavnskreds. Kultusministeriet 3. kt. 2967 
Understøttelser til studerende: Anna Hude 
1878-1887.

hendes private forhold og fængselsstraflen var 
sikkert mere, end hun kunne klare. Nogle 
måneder senere vendte hun tilbage til Køben
havn, og i januar 1887 tog hun embedsek
samen. Hun var dermed den første kvinde, 
som tog eksamen inden for det humanistiske 
område; tidligere havde to kvinder bestået 
eksamen inden for medicin, henholdsvis i 
1885 og 1886, og de to næste -  også medici
nere -  blev færdige samme år som Anna 
Hude. Aret efter modtog hun Universitetets 
guldmedalje for en afhandling om lensvæse
nets oprindelse; også her var hun den første 
kvinde. Både under sit studium og som kan
didat arbejdede hun sammen med professor 
Erslev med udgiverarbejder.40

Anna Hude var en kvalificeret ansøger, da
Rigsarkivet i 1889 opslog assistentstillinger. 
Udtalelserne fra Universitetets professorer vi
ser, at hun betragtedes som en lovende for
sker. Hun skrev senere, at hun var så glad og 
taknemlig for ansættelsen, men allerede året 
efter sagde hun sin stilling op, begrundet med 
nervøsitet. Rigsarkivar A.D. Jørgensen 
mente, at det var en forhastet beslutning og 
opfordrede hende til at tage orlov i stedet; 
han tilbød derfor at lade stillingen stå åben et 
års tid, men det tilbud gjorde hun ikke brug 
af. Han gik endog så meget ind i hendes 
privatliv, at han anmodede hende om at 
skaffe udtalelser angående sygdommen fra 
nogen, der kendte hende personligt. Hun fik 
sin værtinde og en meget god veninde til at 
bekræfte sygdommen, og de bakkede hende 
op med hensyn til ansøgningen om afsked; 
den ene skrev afskedsansøgningen for hende. 
Rigsarkivaren tilbød hende så, at hun kunne 
blive ansat igen, hvis hendes helbred blev 
bedre. Rigsarkivaren skrev til Kultusministe
riet, at »hendes (mig ubekendte) Grund til at 
søge sin Afsked ikke staar i Forbindelse med 
nogen forbigaaende Sygelighed eller overho
ved vil kunne fjærnes ...«. Hvis han ikke 
kendte grunden, kunne han vel ikke vide, om 
den kunne fjernes; han var næppe helt uvi-

46. Kultusmin. 3. kt. 2967 Understøttelser: Anna 
Hude. Kvindelige Akademikere (København, 
1925), s. 201 og 210. Leo Tandrup, op. cit., bd. 
2, s. 89f. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens 
brevbog, 3. maj 1889.
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dende om årsagen. Kultusministeriet bekræf
tede, at hun skulle have mulighed for at 
vende tilbage.47

Allerede året efter, da der ved dødsfald 
blev en assistentstilling ledig, søgte hun og fik 
den.48 Ved genansættelsen skrev rigsarkiva
ren, at hun »forhaabentlig belært af Erfarin
ger vil lægge det nødvendige Baand paa sit 
private Arbejde«. Hvis forklaringen var, at 
hun havde laet et nervøst sammenbrud på 
grund af overanstrengelse, kunne man vel 
godt have skrevet det året før. Forklaringen er 
snarere, at sammenbrudet skyldtes forholdet 
til professor Erslev. Der er bevaret breve vek
slet mellem dem, som viser deres nære ven
skab helt fra den tid, og at begge formentlig 
gerne ville have haft et endnu nærmere for
hold til hinanden. I en lang periode håbede 
hun på, at han ville bryde sit ægteskab, men 
da han valgte at blive, slog det hende ud.49 
Hun kan være flygtet ind i sit forsknings
arbejde og være brudt sammen på det, men 
den egentlige årsag var det næppe.

Hun måtte begynde forfra med 1.000 kro
ner i løn, og det fik betydning i hele hendes 
ansættelse, at to var blevet ansat i mellem
tiden. Selv om deres anciennitet næsten var 
den samme, og hun havde været fast ansat 
længere tid ialt, fik de to andre altid højere 
løn, end hun gjorde; i 1891 fik den ene 1.400 
kroner, eller hele 40% mere end hende. I 
1893 skar rigsarkivaren 100 kroner af en le- 
digbleven lønsum og lagde den oven i Anna 
Hudes, for at forskellen ikke skulle blive alt 
for stor, men da der i 1897 blev mulighed for

47. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aars- 
fesl 8. april 1893 (København, 1893), s. 71 f. 
A-v. RA. nr. 416 Personalesag: Anna Hudc, 
breve fra Anna Hude 1. jan. 1891 og Nico 
Kornerup 10. okt. 1890. A-v. RA. nr. 2 Bilag 
til rigsarkivarens brevbog, 4. nov. 1890 til 
Kultusmin. Kultusmin. 3. kt. nr. 1733, jour
nalsag 1890 nr. 840.

48. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
l.sept. 1891.

49. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
24. dec. 1890 og 1. sept. 1891. A-v. RA. nr.416 
Personalesag: Anna Hudc, brev af 15. nov. 
1890 fra Kultusmin. Leo Tandrup har i Ravn 
givet en meget indfølende skildring af Anna 
Hude og af hendes forhold til Kr. Erslev, se 
f.eks. bind 2 s. 88-89, 113-118, 279-286.

avancementer, var det igen de to andre, der 
fik stillingerne. Det havde jo vist sig under 
Rigsdagens forhandlinger om Statistisk Bu
reau, at kvinder ikke på det tidspunkt kunne 
blive embedsmænd.30

Blandt hendes arbejder i Rigsarkivet kan 
nævnes udgivelsen af Sønderjyske skatte- og 
jordebøger. Omkring århundredskiftet arbej
dede hun med Danske Kancellis arkiv, hvor 
hun ordnede koncepter og indlæg til registre 
og tegneiser for årene 1651-1660, som de i 
dag kan genfindes i kancelliets arkiv. Hendes 
ordningsarbejder var alsidige; de strakte sig 
fra Danske Kancelli til grupper i Tyske Kan
celli og dannelse af kronologiske samlinger af 
forordninger for Kongeriget og Hertugdøm
merne. Hun deltog også i korrekturlæsning, 
men korrespondance og bogholderi tog de 
mandlige kolleger sig af. Under et ophold på 
Landsarkivet i København registrerede hun 
både amts- og retsbetjentarkiver og deltog i 
ekspeditionerne.3' Sideløbende med det 
tjenstlige arbejde skrev hun en afhandling om 
Danehoflet og dets plads i Danmarks statsfor
fatning, som hun forsvarede for den filosofiske 
doktorgrad i 1893. Det var den første doktor
disputats i Danmark, skrevet af en kvinde.32

Ved en forespørgsel i 1904 udtalte hendes 
nærmeste chef -  Thiset, leder af 1. afdeling -  
sig ret ufordelagtigt om hende. Han nævnede 
blandt andet de mange sygeperioder, og at 
hun ikke kunne tåle at arbejde i de kolde 
magasiner. Rigsarkivaren imødegik ham og 
oplyste, at han havde forflyttet hende til Pro
vinsarkivet (Landsarkivet) i København, og 
under hendes arbejde der havde hun i en 
periode på et år ikke én eneste sygedag. Pro
vinsarkivaren havde kun lovord om hendes 
»store Begavelse, gode Opfattelse og betyde
lige Ævne til hurtig at blive hjemme i det ...

50. A-v. RA. nr. 2 Bilag til rigsarkivarens brevbog, 
1. sept. 1891, 10. nov. 1893, 28. okt. 1897.

51. Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformations
tiden, bd. 2 (København, 1899), udg. af Rigs
arkivet ved F. Falkenstjernc og Anna Hudc. 
A-v. RA. nr. 256 Månedsberetninger fra per
sonalet 1901-1907, Anna Hudes beretninger, 
passim. Vejledende arkivregistraturer I. Danske 
Kancelli (København, 1943), s. 22ff.

52. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aars- 
fest (København, 1893), s. 71f.
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ubekendte Arbejde«. Hun ønskede selv at 
komme tilbage til Rigsarkivet, og sygeperio
derne begyndte straks igen. Snart efter mis
tede også rigsarkivar Secher tålmodigheden. 
Han kritiserede hende for at være gået hjem 
uden at sætte sig i forbindelse med ham, så 
han måtte af andre erfare, at hun var syg. Og 
sommerferier udnyttede hun til sidste dag! 
Ferie var ikke en ret, men blev bevilget indivi
duelt efter ansøgning. Rigsarkivaren var også 
kritisk over for, at hun holdt foredrag, når 
hun ikke kunne klare arbejdet i arkivet, og i 
1905 havde hun tilladt sig at deltage i stiftel
sen af en forening! ’3

Anna Hudes helbred var ikke godt, og det 
resulterede i mange sygedage og orlovsperio
der, hvor hun forsøgte at komme til kræfter. I 
Rigsarkivet var hun fra starten blevet betrag
tet som ansat på andre betingelser end de 
øvrige, og hun fik brug for en særbehandling. 
De sidste år fik hun sin arbejdstid ændret fra 
fire timer i sammenhæng til 2 x 2 timer. Siden 
varetog hun kun halvdelen og stillede en vi
kar for resten, og den sidste lange tid stillede 
hun fuld vikar.’1 I 1910 tog hun sin afsked, og 
la måneder efter blev hun gift med professor 
Kristian Erslev, som hun havde bevaret kon
takten med gennem alle årene. Han havde 
omsider valgt at blive skilt. Breve vekslet mel
lem Anna Hudc og Kr. Erslev tyder på et 
meget lykkeligt ægteskab.”

Anna Hude var optaget af spiritismen, al
lerede mens hun var ansat på Rigsarkivet. 
Senere gik hun over i en panteistisk livsfor
ståelse og udgav efter sin afgang fra Rigs
arkivet et par bøger om disse emner.’6

53. Finansministeriet 1. departement, journalsag 
1908 nr. 2376. A-v. RA. nr. 416 Personalesag: 
Anna Hudc, koncepter af 28. jan. 1905 og 13. 
febr. 1906.

54. A-v. RA. nr. 416 Personalesag: Anna Hudc, 
passim. Det kongelige Bibliotek, Ny kgl. Sml. 
2996, 4°, breve til arkivar Bricka fra Anna 
Hudc 1890-96.

55. A-v. RA. nr. 416 Personalesag: Anna Hude, 
passim. RA. Privatarkiv nr. 5371 Kr. Erslev, 
A.l.l breve til Erslev fra Anna Hude, A.II. 
breve til Anna Hudc fra Erslev. Leo Tandrup, 
op.cit., bd. 2, for eksempel s. 2791T.

56. Leo Tandrup, op.cit., bd. 2, s. 284f. Tandrup 
har mange steder i værket Ravn skrevet om 
Anna Hude, se personregistret.

Meta Hansen og Anna Hude 
samarbejder
Kvinderne kendte hinanden på tværs af insti
tutionerne, for eksempel havde Nanna Lange 
og Meta Hansen taget studentereksamen 
sammen, og Anna Margrethe Kornerup og 
Anna Hude må have truffet hinanden, for 
Anna Margrethes søster Hanne Nicoline 
Kornerup og Anna Hudc var nære venner fra 
studietiden og resten aflivet. Men to af dem 
fik et egentligt samarbejde, nemlig Meta 
Hansen og Anna Hude.

Omtrent samtidig med, at Anna Hudes 
nærmeste chef i 1904 gav udtryk for sin mis
fornøjelse med hende, var hun levende enga
geret i foreningsarbejde. En gruppe kvinder 
arbejdede på at oprette en forening, hvis for
mål skulle være at udvikle kvinders forståelse 
for politiske forhold; det blev til Politisk 
Kvindeforening. Som indbydere stod forfat
terinden Palline Bagger Weis, Anna Hudc og 
lærerinde Louise Nørlund. Pallinc Baggers 
underskrift stod først, og hun var formentlig 
også penneføreren. Hun arbejdede i nogle 
måneder med udkast til vedtægter og var 
tænkt som formand. Det første offentlige 
møde blev afholdt i november 1904, hvor 
Anna Hude holdt foredrag om skattelove. 
Mødet var velbesøgt, med en livlig diskussion 
efter foredraget.” Emnet skal sikkert ses i 
relation til bestemmelserne om skattebeta
ling, der var knyttet til loven om valgret til 
menighedsråd. Både kvinder og mænd havde 
faet valgret til menighedsråd i 1903.

I løbet af efteråret opstod stridigheder og 
omkring jul kom det til et brud mellem Pal
line Bagger og Louise Nørlund. Årsagen var 
formentlig uenighed om foreningen skulle 
være partipolitisk eller om den skulle gå på 
tværs af partierne. Det har åbenbart bragt 
sindene i kog, for Palline Bagger modtog et 
brev fra Louise Nørlund, som hun fandt var 
»fiskerkællingagtig«. Et brev fra Anna Hude

57. Finansministeriet 1. departement, journalsag 
1908 nr. 2376, heri svar fra Rigsarkivet, Thi- 
sets indlæg af 12. juli 1904. Kvinden og Sam
fundet 1904 (København, 1904), s. 205.

190



Kvinder i offentlige institutioner

Seks år efter Anna Hude tog den næste kvinde -  Nanna 
Lange -  eksamen fra Københavns Universitet med historie 
som hovedfag. I mellemtiden havde fem andre afsluttet 
deres studier ved Det filosofiske fakultet. Nanna Lange 
havde undervist i mange år og var 40 år, da hun i 1893 var 
fær di guddanne t. Hun blev ansat ved Landsarkivet i Køben
havn, men fik aldrig en stilling svarende til sin uddannelse. 
L'oto: Tage Ludvigsen.

fra samme tid havde været »klart, elskvær
digt, høfligt ... Hun giver mig sin Mening, 
saa klart som jeg gav hende min. Og jeg ser, 
at med hende kan jeg da forhandle«. Men 
enige var de altså ikke! Resultatet blev, at 
Anna Hude stillede op som Palline Baggers 
modkandidat til formandsposten, og derefter 
trak Palline sig tilbage. Hun ville hverken 
være formand eller sidde i bestyrelsen, og 
Louise Nørlund blev heller ikke indvalgt. 
Anna Hude gik ind for, at foreningen skulle 
være partipolitisk neutral og ønskede derfor 
socialdemokratiske kvinder med i bestyrel
sen. Hun bad Marie Christensen gå ind i 
bestyrelsen, hvis hun blev valgt. Marie Chri

stensen var formand for tjenestepigeforenin
gen.38

Efter et par møder blev foreningen formelt 
etableret ved en generalforsamling i slutnin
gen af januar 1905. Anna Hude blev for
mand; bestyrelsens øvrige medlemmer blev 
Anna Berendsen, gift med den radikale politi
ker, toldinspektør Ivar Berendsen. Hun 
havde trukket et stort læs ved etableringen af 
foreningen, specielt fordi Palline Bagger var 
syg det meste af tiden; det var en medvir
kende årsag til, at hun gav op. De øvrige 
medlemmer blev ovennævnte Marie Chri
stensen, cand.polit. Meta Hansen, ansat i 
Statens statistiske Bureau, kunstmaleren Ma
rie Luplau, forfatteren Martha Ottosen og 
Dagmar Petersen, formand for handskesyer
skernes fagforening.,9

Efter generalforsamlingen kunne program
met for de første møder præsenteres. I februar 
havde Ida Falbe-Hansen lovet at tale om em
net »Politik og Kvindesag«, et passende tvær
politisk emne efter Anna Hudes opfattelse. 
Ida Falbe-Hansen var magister i nordisk filo
logi, ansat ved Statens Lærerhøjskole, for
mand for danske Kvinders Nationalraad og 
havde flere faglige hverv. Den næste taler i 
Politisk Kvindeforening kunne blive bestyrel
sesmedlem Marie Christensen, og den tredie 
fabrikinspektør Annette Vcdcl, tidligere ansat 
i Statistisk Bureau. Alle tre kvinder var frem
trædende personer, kendt i samtiden. For
eningen skulle dog ikke blot have kvindelige 
foredragsholdere, senere på foråret havde 
man den radikale politiker Ingvard Jensen til 
at tale om »De nuværende politiske Forhold«. 
Ingvard Jensen var aktiv for kvindesagen, og 
der har været lejlighed til både at tale om 
kravet om almindelig valgret for kvinder og

58. RA. Privatarkiv 5113 Ivar Berendsen, A.II.2 
breve til Anna Berendsen fra Anna Hude 1. 
jan. 1905, 9. jan. 1905. Ibid., fra Palline Bag
ger Weis 7. jan. 1905, 2 udat. (senest okt. 1904, 
24. dec. 1904). Kvinden og Samfundet 1905, s. 27.

59. Kvinden og Samfundet 1904, s. 205; 1905, s. 1 7, 27. 
Sigurd Rambusch, »Først valgret -  så følger 
alt det andet«, Kvinder på Tinge (København, 
1990), s. 21. Privatarkiv 5113 Ivar Berendsen, 
A.II.2 brev fra Anna Hude 9. jan. 1905.
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om arbejdet med dannelsen af Det radikale 
Venstre.00

Aktiviteterne fortsatte vinteren og det tid
lige forår igennem, men efter at have laet 
Politisk Kvindeforening etableret og dens før
ste sæson afviklet, var Anna Hudc træt. Hun 
skrev i maj 1905 til sin gode ven og senere 
ægtefælle Kr. Erslev om foreningen: »det er 
virkelig den største Glæde, den endnu har 
gjort mig, det at slutte af for en Tid. Jeg trak 
Vejret saa lettet de første Dage ...«. Brevet 
viser, hvor engageret hun var i det politiske 
arbejde, kvindespørgsmål, bestyrelsesmøder, 
foredrag hun havde påtaget sig at holde og så 
videre. Hun ræsonnerer i brevet over, hvad 
kvindepolitisk arbejde betyder for kvinderne 
og når frem til, at kvinderne -  i kraft af de 
samme møder, den samme parlamentariske 
diskussion, de samme kampe, som findes i 
mamdenes verden -  tager forskud på det, de 
vil opnå, nemlig politiske rettigheder. Men 
det har sin skyggeside, fordi mange kvinder, 
efter Anna Hudes opfattelse, tænker for lidt 
på målet og for meget slår sig til tåls med 
morskaben på vejen mod målet. For hende er 
målet det vigtigste, hun bryder sig ikke om 
noget, der ikke på én eller anden måde brin
ger målet nærmere.01

Politisk Kvindeforening havde endnu en 
tid Anna Hude som formand, men da det 
lange, seje træk skulle tages, trådte andre til. 
Foreningen var startet udelukkende af køben
havnske kvinder, men inspireret af dannelsen 
af Det radikale Venstre som en landsdæk
kende organisation, ændrede foreningen no
vember 1906 navn til »Københavns Kvinde
valgretsforening«, og inden længe var den et 
led i en landsdækkende organisation. Meta 
Hansen blev formand for den københavnske 
forening, og Anna Hude fortsatte som med
lem af bestyrelsen. Meta Hansen bevarede 
formandsposten, indtil foreningens formål 
var nået i 1915, og den opløstes. Meta Han
sen var samtidig sekretær i Landsforbundet

60. 5113 Ivar Berendsen, A.II.2., breve fra Anna 
Hude 31. jan. 1905, 22. marts 1905. Kvindelige 
Akademikere (København, 1925) s. 21 Of.

61. Privatarkiv 5371 Kr. Erslev, A.I.l. breve fra 
Anna Hude 15. april 1905.

for Kvinders Valgret, som den landsdæk
kende organisation kom til at hedde.02

Nanna Lange
Anna Hude var blevet færdig med studiet i 
1887 og seks år senere, i 1893 blev den næste 
kvindelige historiker -  Nanna Lange færdig. 
Hun blev også knyttet til arkivvæsenet, nem
lig til Provinsarkivet på Jagtvejen i Køben
havn. Provinsarkivet havde fælles admini
stration med Rigsarkivet og havde sin øverste 
chef, rigsarkivaren placeret på Slotsholmen.03 
Nanna Lange er derfor taget med i denne 
sammenhæng.

Nanna Lange blev født på Færøerne i 1852, 
hvor faderen var præst. Familien flyttede 
nogle år senere til Jylland, siden til Fyn. Hun 
fik undervisning hjemme, og allerede som 16- 
årig underviste hun som privatlærcrinde. I 
årene 1871/73 tog hun en uddannelse som 
privatlærcrinde på Nathalie Zahlcs kursus og 
havde dermed dels laet sine kundskaber for
bedret, dels laet et bevis for dem. Hun fort
satte som privatlærerinde, men ønskede at 
lære mere og tog samtidig privatundervisning 
i fransk. Takket være en arv tog hun i 1882-83 
ni måneder til Paris for at studere fransk, og 
efter sin hjemkomst gik hun -  som en del 
andre kvinder -  til undervisning i sprog på 
Københavns Universitet; for Nanna Langes 
vedkommende i tale- og skriveøvelser i 
fransk.04

Nanna Langes videbegærlighed var ikke 
tilfredsstillet, og hun ønskede at skalle sig

62. Sigurd Rambusch, op. cit., s. 22.
63. Kvindelige Akademikere (København, 1925), s. 

210T A-v. RA. nr. 417 Personalesag: Nanna 
Lange.

64. S. Elvius: Danmarks Præslehistorie i Aarene 1869- 
1884, (København, 1885-87), nr. 812.2 San
derum, P. E. Lange. Kultusministeriet 3. kon
tor, nr. 2967 Ansøgninger om understøttelse til 
studerende, Nanna Lange 1883-93. Aarbog for 
Københavns Universitet 1883/84, s. 1761'.: under
støttelser »til at høre Forelæsninger over 
Sprog«. Tilsvarende de følgende år, f.eks. 
1884/85 s. 232f.
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større kompetence inden for sit faglige om
råde -  undervisning. Hun tog derfor i 1884 
institutbestyrerindeeksamen. Denne eksamen 
lå i Københavns kommunes regi, men kandi
daterne måtte selv skaffe sig den fornødne 
viden ved privat undervisning og ved selv
studier, for der var ingen undervisning knyt
tet til den. Mænd kunne blive optaget på 
seminarier og dér erhverve sig de fornødne 
kundskaber til at undervise, men det var luk
ket land for kvinderne. Nanna Lange tog ek
samen på højeste niveau, hvilket stort set sva
rede til samtidens seminarieuddannelse sup
pleret med et hovedfag, hvor der krævedes 
»grundig Indsigt i et af de fremmede Sprog 
..., saa at Examinanden kan tale og skrive det 
og grammatikalsk forklare det i alle dets En
keltheder, samt kjende dets Litteratur«. Af de 
kvinder, som i perioden 1878/86 klarede prø
ven på højeste niveau, havde de tre fjerdedele 
forud en uddannelse som privatlærerinde fra 
Nathalie Zahles kursus, som må have ligget 
på et godt niveau. Nannas eksamen gav 
hende ret til at bestyre en højere privat pige
skole, der underviste piger indtil 16 år. Hun 
havde ingen ønsker om at lede en skole, men 
havde som mange andre aflagt eksamen for at 
kunne bevise sit kundskabsniveau og fa an
sættelse ved en sådan skole.b)

Men dermed var Nanna Langes studier 
langt fra slut. Hun havde ønske om et egent
ligt universitetsstudium, og i 1888 tog hun 
derfor studentereksamen. I årene 1883-85 og 
igen 1889-1893 fik Nanna Lange understøt
telse fra Kultusministeriet i forbindelse med 
sine studier ved Københavns Universitet, 
men slet ikke nok til at leve af, kun 200—300 
kroner årligt. Hun fik også lidt understøttelse 
fra et privat legat, men måtte undervise ved 
siden af for at klare sig.',(’ I 1893 afsluttede 
hun sin uddannelse med historie som hoved-

65. Adda Hilden, »Da kvinder lærte at lære«, For
tid og nutid, bd. 34 (1987), 12111'., spec. s. 134, 
140 tabel 1 og 145L Københavns Stadsarkiv. 
Skoledirektionen. Journalsag 1884 nr. 105.

66. Folketællinger for København 1880, 1885 og 
1890 Korsgade 25, 1901 Bülowsvcj 38A. Kul
tusministeriet 3. kt., 2967 Understøttelse, 
Nanna Lange.

fag og fransk og latin som bifag; hun var da 
40 år gammel. Hun havde forceret sit stu
dium af økonomiske grunde, og resultatet 
blev en dårligere eksamen, hvilket var uhel
digt for hende på længere sigt.()/

Nanna Lange fik beskæftigelse ved Provin
sarkivet i København fra 1893, hvor hun be
gyndte med tre timer om dagen, som betaltes 
med 2 kroner. Senere blev hun månedslønnet, 
men stadig som ekstraordinær arkivmedhjæl
per, det vil sige en stilling svarende til den 
Teckla Juel havde i Statens statistiske Bureau 
i årene 1896 og -97. For fire timer om dagen 
fik hun 64 kroner om måneden, men heller 
ikke det kunne hun leve af, og hun måtte dels 
undervise på et par skoler, dels lave genealo
giske undersøgelser for private. Hun søgte et 
par gange stilling som assistent, men hendes 
chef, provinsarkivar Secher udtalte sig meget 
negativt om hende. Hun viste »en mærkelig 
Mangel paa Ævne til gennem Embedsarkiva
lierne selv at sætte sig ind i, hvorledes Ad
ministrationens Forretningsliv har formet sig 
til de forskellige Tider ;..«. Han savnede også 
»Initiativ til at fravige den hende givne al
mindelige Instruks til Ordningsarbejdet, 
hvor de konkrete Forhold paabød det, og hen
vendte sig gærne til mig om hver paatrulfen 
Vanskelighed uden at forberede dennes Løs
ning ...«. Resultatet blev, at hun ordnede og 
registrerede, men det blev detailregistrerin
ger; hun varetog forskellige renskrivningsar
bejder, tilførsler i kirkebøger om navneæn
dringer og katalogisering af arkivets bogbe
stand. Kritikpunkterne er meget væsentlige 
for en akademiker og gør det forståeligt, at 
hun ikke fik en assistentstilling. Først i 1907 
opnåede hun en egentlig fast stilling som regi
strator. Lønnen steg da fra 1.000 til 1.600 
kroner om året, idet hun fik sin anciennitet 
regnet fra 1893. Nanna Langes faste ansæt
telse og løntillæg faldt sammen med generelle 
løntillæg til alle ansatte i arkivvæsenet.68

67. Kvindelige Akademikere (København, 1925), s. 
211.

68. A-v. RA. nr. 417 Personalesag: Nanna Lange, 
heri provinsarkivar Hornemanns brev af 8. 
maj 1906 og rigsarkivar Sechers brev af 11. 
maj 1907.
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I forbindelse med ændringerne i 1907 far vi 
et lille indblik i hendes arbejdsområde: »De
res Kontortid vil bestaa af fire Timer, i hvilke 
De fuldt ud maa arbejde for Arkivet og én 
Time, i hvilken De kan besørge eget Arbejde, 
naar der ikke vil være at fremtage Arkivalier 
for Besøgende. Skulle der indtræffe det Til
fælde, at en paatrængende Ekspedition ikke 
kan naas afskrevet i Kontortiden, vil det paa
hvile Dem efter Landsarkivarens Forlan
gende at skrive den færdig efter Kontortidens 
Slutning, uden at De herfor kan gøre Krav 
paa nogen ekstra Godtgørelse«. Den mang
lende garanti for arbejdstidens længde må ses 
i lyset af, at hun havde ret til indtægter ved 
afskrivningen. Den ene time daglig til arbejde 
efter eget valg anvendte Nanna Lange til per- 
sonalhistoriske undersøgelser; hun udgav bø
ger og artikler om forskellige slægter.69

I 1909 erklærede hun sig interesseret i en 
stilling som underarkivar i Udenrigsministe
riet. Secher var i mellemtiden blevet rigs
arkivar, og han skrev i sin anbefaling: »Hun 
har været ansat ved Landsarkivet i Køben
havn siden 1893, har her faat stor Øvelse i at 
føre Journal og stadig været beskæftiget med 
Ordningsarbejder ved Siden af, at hun har 
besørget Skriverarbejdet. Hun har et godt 
Helbred og er meget arbejdsdygtig, har taget 
særskilt Eksamen i Fransk og siden Skoleem
bedseksamen i Historie... Hendes Haand- 
skrift er udmærket. Hun er ogsaa blevet øvet i 
at udarbejde Registre«. Anbefalingen er posi
tiv, men den nævner ikke evner til selvstæn
digt arbejde eller lignende. Helbredet lagde 
man stor vægt på i samtiden; provinsarkivar 
Hornemann gav hende engang en anbefaling, 
hvor hendes flid og interesse omtales på halv
anden linie og hendes gode helbred på fire!/U

Der kom ikke noget ud af Nanna Langes 
ansøgning om ansættelse i Udenrigsministeri-

69. A-v. RA. nr. 417 Personalesag: Nanna Lange, 
brev af 11. maj 1907. A-v. RA. nr. 31 Rigs
arkivets brevbog 1903-09, 1907 nr. 287. Kvin
delige Akademikere (København, 1925), s. 211.

70. A-v. RA. nr. 31 Rigsarkivets brevbog 1903-09, 
1909 nr. 269. Finansministeriet 1. dptm. jour
nalsag 1908 nr. 2376, heri rigsarkivarens ind
læg af 30. juli 1904 s. 2. A-v. RA. nr. 417 
Personalesag: Nanna Lange.

ets arkiv, og hun forblev på Landsarkivet, 
indtil hun som 70-årig gik af i 1922; da var 
hun stadig registrator. Aret før kom en lov, 
som gav kvinder mulighed for at blive ansat 
som embedsmænd ligesom de mandlige aka
demikere, men det var kun en mulighed, ikke 
en ret. Nanna Lange opnåede naturligvis ikke 
en sådan stilling, når hun ikke tidligere havde 
faet en stilling svarende til sin uddannelse.

Da Nanna Lange var ung, var der bevægel
ser for nærmere nordisk samarbejde, og hun 
gik ind for nogle af ideerne. Hun skrev sub
stantiver med lille begyndelsesbogstav og be
nyttede å(bolle-aa) i modsætning til samti
dens regler. Hun var erklæret ateist, vel ikke 
særlig nemt, når hun samtidig måtte bo sam
men med moderen, der var enke efter en 
præ st/1

Løst ansat i arkivvæsenet
Arkivvæsenet havde ikke brug for så mange 
løst ansatte mennesker, som Statistisk Bureau 
betjente sig af, og det blev kun til en enkelt i 
forrige århundrede, nemlig en kvinde. Hun 
var tilknyttet Rigsarkivet fra 1890 til 1897 og 
fik en fast månedsløn, der blev taget af den 
sum, som rigsarkivaren disponerede over. 
Forskellen på fast og løst ansat viste sig klart 
for hendes vedkommende, for da der kom en 
ny rigsarkivar, som ikke mente, at hendes 
kvalifikationer var i orden, kunne hun uden 
videre afskediges/2

Karakteristik af kvinderne
De var stærke! Om ikke fysisk så psykisk 
stærke. De var oppe imod en udbredt mod
vilje. Marius Gad oplyste i Folketinget, at 
finansministeren var gået ind på forslaget om 
ansættelse af kvinder uden problemer, men

71. Lov nr. 100 af 4.3. 1921. Folketælling 1880 
København, Korsgade 25, forhuset 3. sal. 
Kultusministcrict 3. kt. nr.2981 Understøt
telse, Nanna Lange. A-v. RA. nr. 417 Persona
lesag: Nanna Lange.

72. A-v. RA. nr. 414 Personaleforandringer i Arki
verne 1869-1903, afsnit XX, XXI og XXV. 
A-v. RA. nr. 417 Personalesag: Lucie Jensen.
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»...hvis de ærede Herrer tro, at jeg ikke havde 
Vanskeligheder i andre Retninger, tage de 
fejl. Det blev fra mange Sider fraraadet mig at 
gøre det, og Stemningen indenfor selv den 
nærmeste Kreds maatte siges ikke at være 
derfor«. Det må blandt andet være medarbej
derne i Statistisk Bureau, han hentydede til. 
Rigsarkivets chef for 1. afdi., Thiset mente, 
»At Kvinderne cre bievne ansatte her, skyl
des den Omstændighed, at de trængte til Ar
kivet, ikke at Arkivet havde Brug just for 
dem«.'3 Thiset havde altså foretrukket mænd 
som medarbejdere.

De fleste af kvinderne var fra middelklas
sen, fra hjem der havde sørget for en god 
skolegang, og som var frisindede nok til at 
acceptere, at døtrene fortsatte med skolegang 
eller arbejde. Studentereksamen var en eksa
men beregnet på studier ved Universitetet, 
ikke en forberedelse til arbejdsmarkedet. Når 
nogen af dem alligevel ikke fuldendte et stu
dium, kan det både skyldes, at studiet var 
uoverkommeligt for dem, og at de ikke kunne 
skaffe de nødvendige penge til at studere. Det 
har været vanskeligt for dem at klare sig øko
nomisk. Med undtagelse af Annette Vedels 
hjem har ingen kunnet forsørge deres døtre 
under et studium.

I gruppen som helhed er der overvægt af 
fædre med en boglig uddannelse. Anna Sofie 
Gad, Annette Vcdcl og Nanna Langes fædre 
havde en afsluttet akademisk uddannelse, 
Teckla Juels fader var cand.phil., og Anna 
Hudes fader exam.j ur. To af dem havde selv
erhvervende mødre, nemlig Meta Hansen og 
Teckla Jucl, hvis mødre var noget så forskel
ligt som jordemoder og forfatterinde. ' *

Der var lighedspunkter mellem kvinderne, 
men forskellene var større. Det har været som 
individuelle personer, de er blevet ansat, og 
mere eller mindre tilfældige forhold gjorde, at

73. Rigsdagstidende 1890-91, Folketinget, sp. 5247. Fi
nansministeriet 1. dptm. journalsag 1908 nr. 
2376, heri svar fra Rigsarkivet, arkivar Thisets 
indlæg af 12.juli 1904.

74. I artiklen er benyttet ordene gymnasium og 
studentereksamen for sammenlignelighedens 
skyld, men de var ikke almindelige i samtiden; 
man talte om Den lærde Skole og eksamen 
artium.

netop de blev ansat i staten. Nogen kom ind 
takket være forbindelser; det er oplagt for 
Anna Sofie Gad, men må også gælde Annette 
Vedel. Anna Hude blev blandt andet ansat 
på grund af sin overlegne begavelse.Z )

Hvorfor ansattes kvinder?
Hvorfor ansatte arkivvæsenet og Statistisk 
Bureau overhovedet kvinder? De to institutio
ner havde til fælles, at de kun havde la avan
cementsstillinger, og der var ikke noget na
turligt avancement til andre institutioners le
derstillinger. Personalet var derfor på jagt ef
ter bedre lønnede stillinger andetsteds, og ud
skiftningen blev større end ønskelig; det 
gjaldt specielt i Statistisk Bureau. Gads for
klaring om de unge mænd, der stræbte efter 
inden for længe at lå en bedre stilling, beskrev 
problemet præcist./()

Hidtil havde mænd med hel- eller halv
færdige universitetsstudier varetaget alle ar
bejdsopgaver, men der var en begyndende 
tendens i tiden til, at arbejdsopgaverne kunne 
differentieres. Man prøvede at ansætte mænd 
som skrivere til en lavere løn, men de måtte jo 
i endnu højere grad være på jagt efter andre 
stillinger, eller de styrtede byen rundt hver 
ledig time for at skaffe yderligere indtægter. 
Så kom ideen med at ansætte kvinder. De 
kunne bydes en endnu lavere løn, og om de 
blev i længere tid eller ej, var næppe så af
gørende i starten, for de skulle jo blot vare
tage arbejde, hvor en kort oplæring var til
strækkelig, men de måtte selvfølgelig have en 
god skoleuddannelse bag sig, kunne fransk og 
have en god håndskrift. Gads forslag havde 
intet med kvindefrigørelse at gøre, men var 
helt pragmatisk; bureauet havde rutinepræ
gede opgaver, som ikke krævede nogen større 
uddannelse; hvorfor så ikke la dem løst bil
ligst muligt?

Der er endnu et karakteristisk træk ved 
ansættelsen af de kvinder, som her er omtalt. 
Der skulle helst bevilges en ekstra stilling, og

75. Se s. 177 og 183.
76. Se s. 177. ‘
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den kunne så besættes med en kvinde. Det 
gjorde sig gældende, da Anna Sofie Gad blev 
ansat i Statistisk Bureau 1879 og ligeledes da 
Anna Hude blev ansat i .Rigsarkivet i 1889. 
Da Meta Hansen blev ansat i 1896, blev der 
ikke direkte bevilget en assistentstilling, men 
der blev bevilget flere overordnede stillinger, 
som mændene i institutionen avancerede til, 
og assistentstillinger blev dermed ledige, 
deckla Juel blev ansat i 1898, efter at bu
reauet havde faet mulighed for at udvide an
tallet af assistenter, og Nanna Langes faste 
ansættelse gik endelig i orden, da arkivvæse
net i 1907 fik bevilget nye stillinger. Og det 
var på forhånd besluttet, at én af de nye 
stillinger som fabrikinspektør skulle besættes 
med en kvinde.

Ansættelsen af Anna Hude i Rigsarkivet 
var lidt anderledes, men der er også ligheds
punkter. Hun var den første med en formali
seret uddannelse, og her var eksamensbeviser 
og udtalelser, som var lette at sammenligne. 
Rigsarkivaren skrev udtrykkeligt, at hun var

den bedst kvalificerede, men tilføjede, at hun 
næppe kunne fa ansættelse andre steder; der 
var med andre ord også et menneskeligt ele
ment i beslutningen. Resten ligner: der var 
bevilget ekstra stillinger, og lønnen til en assi
stent blev straks lavere, da det var en kvinde, 
som skulle have den udbetalt.77

Hvorfor ansatte ingen ministerier kvinder i 
hele det 19. århundrede? Da kvinderne i 1875 
fik tilladelse til at studere ved Universitetet, 
blev det udtrykkelig anført, at tilladelsen ikke 
gav ret til nogen offentlig stilling. Der stod 
ikke, at det var forbudt at ansætte dem, men 
holdningen var klar nok, og denne synsvinkel 
blev fulgt. Desuden var der næsten ingen 
kvinder med de relevante akademiske uddan
nelser, og da opdelingen af arbejdsopgaverne 
gik langsommere i ministerierne end i de un
derlagte institutioner, var der heller ikke no
gen efterspørgsel efter kvinder, som kunne 
udføre kontorarbejde.

77. Se s. 177, 182, 185.
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Cartha. Årsskrift for Kerteminde Museum 1988. 
-  Cartha. Årsskrift for Kerteminde Museum 
1989. — Stavn 1989. — Lyboen 11. — Ræthinge- 
Posten 1989. -  Ræthingc-Posten 1990. -  Allesø- 
Broby-Næsby Lokalarkiv 8: Fra høkerbutik til 
supermarked]

Stendal Pedersen, Finn. Aage Fasmer Blomberg 
(1904-1990) in memoriam. (S. 110-111, ill.) 

Westerbeck Dahl, Bjørn. Erik Dahlberg og Nyborg.
Et bidrag til Nyborgs ikonografi og fæstnings
historie i 1600-tallet. (S. 53-68, ill.) [Kilde
henv.]

Aarup, Kaj. Alt vel på Vestfyn. Biskop Jacob Mad
sens »spejlvendte« kirketegninger. (S. 33-37, 
ill.) [Ca. 1590]

Odense Bogen. Udgivet af Byhistorisk Udvalg. 
Redigeret af Tage Kaarsted, Per Boje, Hans 
Chr. Johansen og Jørgen Thomsen. 1. årg. 
1990. 160 s., ill. [Forfatterbiografier].
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Dyrbye, Holger. 1. maj i 100 år. (S. 72-90, ill.) 
[Kildchcnv.]

Eigaard, Søren og Jørgen Thomsen. Prostitutionen i 
Odense i slutningen af 1800-tallct. (S. 143-159, 
ill.) [Kildchcnv.]

Gabriel, Robert. Landsognet. Erindringer fra Skib- 
huskvarteret omkring 1915-20. (S. 43-71, ill) 

Rasmussen, L. »Sikken et liv at byde danske politi-
mænd«. Dagbogsoptegnelser fra et ophold i kon
centrationslejr 1944—45 (1. del). (S. 98-117, ill.) 
[Fortsættes i Odensebogen 1991]

Schmidt, Palle. Aflytningen af Gestapos telefoner i 
Odense. (S. 118-142, ill.) [Kildchcnv.]

Secher, Knud. Erik Eriksen og flagskibet. Fusionen 
mellem Eyns Tidende og Fyens Stiftstidende 
1968-69. (S. 7-42, ill.)

Thomsen, Jørgen. Se: Eigaard, Søren.
Valeur, Johannes. »At vinde fremgang for frisindede 

anskuelser«. En levnedsbeskrivelse fra 1904. S. 
91-97, ill.)

Stavn. Udgivet af museer, arkiver og folkemin
desamlinger i Faaborg Kommune. Redigeret 
af Jørgen Burchardt, Bodil Agerskov, N. V. 
Næsselund Nielsen, Børge Pedersen, Frede 
Michaelsen, Kaj Mehr, Inger Nissen og 
Hanne Mortensen. Årbog. 1990. 72 s., ill.

Brandrul), Elemming. Per Lahat og hans moder. (S. 
2-6, ill.) [Motiver for maleren Peter Hansen 
(1868-1928). -  Kildefortegnelse]

Burchardt, Jørgen. Mælk til de fattige. (S. 48-55, ill.) 
[Socialhistorie fra 1870’erne]

Hansen, Henry. Min barndom i Skovgyden. (S. 
7-11, ill.) [Erindringer fra gård i Millingc ca. 
1907-1914]

Hansen, Karin. Toldere på Bjørnø. (S. 12-16, ill.) 
[Uanmeldt besøg af toldere 1752. -  Kildefor
tegnelse]

Hansen, Rita'. Se: Pedersen, Eva.
Hansen, Thorvald. Se: Pedersen, Eva.
Kjeldsen, Ejlij'K. Sygekassen i Haastrup. (S. 56-60, 

ill.)
Langå-Jensen, Kn. Faaborg Flyveklub. (S. 68-70, 

ill.)
Michaelsen, Erede. Fattige for 150 år siden. (S. 

40-43, ill.)
Nielsen, Chr. Dan. Svelmø. (S. 17-21, ill.) 
Næsselund, N. V. Stamhuset Hvedholm som fæste

gods. (S. 61-67, ill.) [Tiden indtil 1800. -  Kilde
fortegnelse]

Pedersen, Eva, Thorvald Hansen, Rita Hansen og Erits 
Rasmussen. Det daglige liv på stationerne. (S. 
44—47, ill.) [Vester Åby og Pejrup stationer]

Rasmussen, Ejnar. »De gammeltroende« blev meto
dister. (S. 22-28, ill.) [Brahetrollcborg-egnen i 
1860'crnc]

Rasmussen, Erits. Se: Pedersen, Eva.

Ruben Hansen, Johannes. Valnødderne. (S. 29-39, 
ill.) [Gamle valnøddetræer]

Stricker-Petersen, Arne. Litteratur-nyt. (S. 71-72, ill.) 
[Kort inventering]

Tåsinge Arbog 1990. Udgivet af Tåsinge Muse
umslaugs Forlag. Redigeret af Tåsinge Muse
umslaugs Årbogsudvalg. 4. årg. 1990. 80 s., 
ill.

Eredholm, Ester. Troense -  dengang. (S. 49-58, ill.) 
[Erindring ca. 1910]

Hahn-Pedersen, Morten. Slægten og eneren. Skibs
reder A. C. Thurøe fra Troense. (S. 6-17, ill.) 
[A. C. Thurøe 1810-1899. -  Kildchcnv.]

Høgstrøm, Carl Gustav. Bjerreby Skole. (S. 59-71, 
ill.) [Afsnit fra artikel Taasingc Degnehistorie og 
Skolevæsen« i Aarsskrift for Svendborg Amts 
Historiske Samfund 1914. -  Efterskrift]

Høgstrøm, Carl Gustav (Nielsen). (S. 59, ill.) [Por
træt]

Høite Hansen, Hans. Forord. (S. 5)
Højte, Svend. Christian 4. og Tåsinge. (S. 24—36, ill.) 

[Kildefortegnelse]
Jensen, Valdemar. En smedeslægt på Tåsinge. (S. 

18-23, ill.)
Kjær Mortensen, Gunnar. Luftkamp omkring Tåsinge 

II. Nedskudte allierede fly ved Tåsinge 1940— 
1945. (S. 37-48, ill.) [Kildefortegnelse]

Nyt fra arkivet. (S. 72—77, ill.)
Nyt fra museet. (S. 78)

Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor
enings Årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 60. Årg. 1990. 59 s., ill.

Andersen, Arnold. En husmand fortæller. (S. 33-47, 
ilL)

Blangstrup Christensen, Hans. Hovedet på Vcrningc 
kirke. (S. 1920, ill.)

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Lundegaard -  her 
fandt kongen sin kærlighed og folket sin trøst. 
(S. 21-26, ill.) [Kirsten Munk og Chr. IV. -  
Kildefortegnelse]

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Årets gang 1990. (S. 
48-59, ill.) [Beretning om virksomheden på 
Vestfyns Hjemstavnsgård, driftsregnskab for 
Vestfyns Hjemstavnsforening 1989, m.m.]

Kliiwer, Willy. Fra landbrug til museum. (S. 12-18, 
ill.) [Landmaalcrgårdcn]

Krog, Hans. Damgård. (S. 4—11, ill.) [Historiske 
oplysninger om Gummerups gamle gårde og 
huse (1)]

Kruse, Eelix. Lovgivning og landboliv i ældre tid. 
(S. 27-32, ill.)
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Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1990. 170 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Personregister]

Albøge, Gordon. »Den yderste Pynt af Jylland« -  Et 
navnehistorisk rids. (S. 85-96, ill.) [Kildehenv.]

Andersen, Jens. Se: Christensen, Jens Ole. 
Christensen, Jens Ole og Jens Andersen. Den tyske kyst

befæstning i Nordjylland 1940-45. (S. 43-56,
, ilL) ' i

Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1989. Ved 
Hans Nielsen. (S. 145-160,' ill.) [Omhandler: 
Bangsbomuseet, Frederikshavn. -  Løkken Mu
seum og Arkiv. -  Egnssamlingen. Lokalhistorisk 
Arkiv og Museum for Pandrup Kommune. -  
Skagen Fortidsminder. -  Sæby Museum. -  Try 
Museum. -  Vendsyssel historiske Museum, 
Hjørring. -  Lokalhistoriske Arkiv Brønderslev. -  
Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal
historisk Arkiv for Frederikshavn, Bangsbomu
seet. -  Egnsmindesamlingen for Jerslev og Om
egn. -  Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og 
Omegn. -  Lendum Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
og Egnssamling. -  Lokalsamlingen i Skagen. -  
Lokalhistorisk Arkiv i Thise. -  Tolstrup-Stenum 
Lokalhistoriske (n uppe. -  Arkivet i Torby Vid
strup. -  Lokalhistorisk Forening for Taars og 
Omegn. -  Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske 
Museum. -  Vrejlev Hæstrup Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Øster Brønderslev og Hallund Sogne]

Fra styrelse og redaktion. (S. 161-166, ill.) [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab 
1/4 1989 -  31/3 1990]

Glasius. Poul I V. Fra Bispens dagbog. Biskop Jens 
Bircherods notater fra 1693-1708 er en vigtig 
kilde til beskrivelse af Vendsyssel i slutningen af 
1600-tallet. (S. 21—42, ill.) [Kildehenv.]

Hjørnholm, Eigil. Se: Nielsen, Jens.
Jensen, Poul. Saltum Bakkeø. (S. 1 17-140, ill.) [Kil

defortegnelse I
Larsen Jacobsen, Jens. Se: Nielsen, Johannes. 
Laumann Jørgensen, E. 'Tingsted og markedsplads i

Han Herred. (S. 79-84, ill.)
Munkholt, Kirsten. S kov-Kirs ten. (S. 57-66, ill.) 

[Kirsten Lomborg, f. i Tårs i 1827, d. i Thisted 
1899]

Nielsen, Johannes, Henning Skov, Jens Larsen Jacobsen og 
Eigil Hjørnholm. Kapellanen, der blev indlagt på 
jydske asyl i 1853, fordi præsterne på hans hjem
egn i Vendsyssel ønskede ham fjernet. (S. 97- 
116, ill.) [(kind. theol. Lars Larsen. -  Kilde
henv.]

Roesdahl, Kresten og Birgitte Sparrevohn. Kirkegårds
diger i stablet kamp. (S. 7-20, ill.) [Kildehenv.]

Rolighed, Bent. Før flugtruterne. (S. 67-72, ill.) [Tre 
allierede flyvere nedskudt ved Vust i 1940]

Skov, Henning. Se: Nielsen, Johannes.
Sparrevohn, Birgitte. Se: Roesdahl, Kresten. 
Søndergaard, Bent. Drabet på den skævbenede. (S.

73-78) [Mord i Allcrup Bakker d. 8. december 
1900. -  Kildefortegnelse]

Vendsyssel-litteratur 1989. Ved Bodil Christensen. (S. 
141-144) [Topografisk systematisk oversigt]

Historisk Arbog for Thy og Vester Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af Hanne Mathiesen, Knud 
Mortensen, Orla Poulsen og Chr. P. Fogt- 
mann. 1990. 144 s., ill.

Boddum, Mads P. Sommeren 1914 ved Visbyaa. (S. 
86-88, ill.) [Erindring]

Chr. Jensen død. Af Jørgen Miltersen. (S. 142)
En mindesten i Lodbjerg Af Jørgen Miltersen. (S.

140-141, ill.) [Mindesten for Christen Jensen 
Lodberg]

Eisker, Peter Pedersen. I en kvase på fjorden. (S. 
129-133, ill.) [Tanker i en lille båd til havs i 
stormvejr 1898]

Fogtmann, Chr. P. Cigarerne fra Thisted slog ikke 
igennem. Derfor måtte T. C. Bcndixens Tobaks
fabrik nøjes med det lokale salg, indtil den i 1910 
flyttede cigarrulningen til København. (S. 
69-76, ill.)

Fogtmann, Chr. P. Thistcd-Fjerritslcv -  en god for
brødring. (S. 111-118, ill.) [Sammenslutningen 
af slagterierne i 'Thisted og Fjerritslcv. -  Ca. 
1976-1989]

Haack Olsen, Anne-Louise. Sidste nyt fra Egshvilc -  
føljeton fra en bronzealderhøj. (S. 77-85, ill.) 
[Kildehenv.]

Jakobsen, Ingvard. A/M. Hannæs. Bidrag til andels
bevægelsens historie på Sydhannæs. (S. 56-68, 
Hf) 1

Jensen, Anton Emil. En fiskerdreng vokser op. (S. 
17.-28, ill.) [Erindringer fra 1943 om opvæksten 
i Thisted 1873-1895)^

Lønborg, Esper. En kriminalsag fra Sncdsted 1841. 
(S. 7-16, ill.) [Fødsel i dølgsmål. -  Kildehenv.]

Mathiesen, Hanne og Knud Mortensen. A. Jensen, por
trættegner. (S. 107-110, ill.) [Anton Jensen 
1863-1942]

Mortensen, Knud. Se: Mathiesen, Hanne.
Møller, Wolf. Graves i generationer. (S. 101-106,

ill.) [Om navnet Graves i Vust Sogn ca. 1630— 
1800]

Nielsen, Jytte. Verbena officinalis i Thy eller histo
rien om det lille frø. (S. 125-128) [Fund af jern
urt-frø]

Poulsen, Orla. Betlere og tvvepak i Gammelby. (S. 
134-139, ill.) [1800-1801. -  Kildehenv.]

Sekkelund, Kaj. Matr. nr. 395 -  Vestergade 18. Et 
hus i Thisted. (S. 29-42, ill.) [Kildefortegnelse]
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Skjødl, Anders. Sparsommelighed sikrer mod glem
sel. Om landinspektør Niels Smed Søndergaard, 
en farverig person i Thisted i over 40 år. (S. 
43-55, ill.) [N. M. Søndergaard 1883-1959]

Stauersbøl, Hjalmar. Erindringer fra de fem forban
dede år. (S. 119-124)

Sørensen, Svend. Et brev med værdier. (S. 89-92, ih.) 
[Brev fra 1902 om forholdene på landet]

Sørensen, Svend. Vandtårnet -  Thisteds vartegn. (S. 
93-97, ill.) [1939]

Sørensen, Svend. N. L. Spangberg -  kalTegrossercr og 
mæcen. (S. 98-100, ih.) [Ejer af huset, hvor 
Thisted Museum er placeret]

Til medlemmerne. Af Jørgen Miltersen. (S. 143-144) 
[Historisk Samfund for Thisted Amt]

Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 7. 
årg. 1990. 104 s., ill.

Andersen. Herluf. En vandring gennem Hurup. (S. 
39-50, ill.) [Ca. 1870-1970. -  Fortsat fra Sydthv 
Årbog 1989 s. 71T]

Dall. Villy. Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. (S. 
91-93,'ill.)

Egnshistorisk Forening for Sydthy. (S. 101-103) [Be
retning m.m.]

Et skudsmål forskrift). (S. 94-95, ill.) [1818] 
Gymnaster fra Thy og Mors ved Lingiaden i Stockholm

20.-23. juli 1939. (S. 71, ill.) [Foto med navne]
Holm, Harald. Oldtiden under sandet. (S. 51-56, 

ill.) [Udgravninger ved Thys vestkyst]
Høyrup, Lise. Lyngby sommeren 1989. (S. 32-35, 

ill.) [Folkloriststudercndes besøg i fiskerlejet 
Lyngby]

Jensen, Miller. Om udskiftningen af Grurup og 
Gammelbys jorder. (S. 81-91, ill.) [1799]

Jørgensen, Ove. Toldhuset i Kobberød. (S. 78-80, 
ill.) [1825-1964]

Kirk, Aksel. Futtrup. (S. 24-29, ill.) [Dagbøger ført 
af smed Jens Nielsen Kirk 1866-1905, især om 
hans tid på Futtrup Teglværk]

Kobberø, Laurids. Erindringer fra et langt liv. (S. 
74—77, ill.) [Laurids Kobberø, f. 1897]

Konfirmander 1940 i Skyum præstegård. (S. 73-74, ill.) 
Larsen, Uffe. Mørkt stiger en høj over kornhavet 

op. (S. 36-38, ill.) [Blomster ved en kæmpehøj]
Madsen, Bjarne. Aspekter af Falrup bys historie i 

1600-tallct. (S. 57-70, ill.) [Kildehenv.]
Mandal, Elly. Historisk aftentur til Futtrup. (S. 

30-32, ill.) [Gårdhistorie ca. 1600-1990]
Mandal, Elly. Besættelsen i Thy d. 9. april 1940. (S. 

95-97, ifl.)
Nielsen, Chr. Sådan set -  fra min synsvinkel. (S. 

6-23, ill.) [Erindringer fra Draget]
Sigh, Inger. En barnegrav. (S. 80-81, ill.) [Gravsten 

på Gettrup Kirkegård for Edel Maria Grumsen, 
der druknede på flod i Columbia]

Skammelsen, Kristian. Hvad en artikel i Sydthy Ar
bog kan føre til. (S. 72, ill.) [Konfirmanderne fra

Skyum Kirke 31. marts 1940 samlet til 50-års 
jubilæum]

Thure, Tage. Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 100) 
[Beretning]

Vestergaard, Ejner. Sydthy bøger udkommet septem
ber 1989 til september 1990 eller indgået i 
Sydthy Bibliotek i samme periode. (S. 99—100) 
[Alfabetisk oversigt]

Villerslev Skole ca. 1911-1912. (S. 98, ill.) [Efter
lysning af navne)

Arbogen efterlyser. (S. 100, ill.) [Oplysninger til fo
tos]

Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel
sen, Svend B. Olesen og Gunnar Rebstrup. 
1990. 79. årg. 151 s., ill?

Bugge Vegger, Søren. Hessel, interiør- og landbrugs
museum i 25 år. (S. 7-25, ill.)

Gjedsted, Hans. Et bidrag til Støvring kros historie
‘ 1722-1922. (S. 137) ‘

Gram Jensen, Sv. En højesteretsdom om blodskam 
(1862) og dens følger. (S. 27-32, ill.) [Dødsdom 
over husmand Johan Christian Pedersen og hu
stru, Maren Christensdatter, Hals. -  Kilde
henv.]

Jungdal, Hans. Præstcindberctninger fra Himmer
land 1722. (S. 33-39) [Kildefortegnelse]

Kvist, Teler. Tårup i Vokslev sogn. En beskrivelse af 
ejendomme i Tårup. (S. 41-131, ill.)

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1989-90. Ved 
Jeppe Hansen. (S. 139-148) [Topografisk for
tegnelse]

Meddelelser fra styrelse og redaktion. (S. 149-151). [Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær Her
red. Beretning, sammendrag af regnskabet 1/1 
1989-31/12 1989, m.m.]

Vestergaard, Anders. Et kongebesøg i Aalborg for 100 
år siden. (S. 133-136)1

Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal
borgs Historie i samarbejde med Aalborg Hi
storiske Museum. 1990. 124 s., ill. [Tema
nummer om Store Nygade-Kvarteret. -  
Deutsche Zusammenfassung. -  English Sum
mary]

Gjedde, Flemming. Store Nygade-Kvarteret i Aal
borg. Portræt afen bydel. (S. 5-121)

Selskabet for Aalborgs Historie. (S. 122-124) [Beret
ning m.m.]

Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg
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under medvirken af Morten Øllgaard og Bir
git Løgstrup. Årbog. 1990. 55. årg. 176 s., ill. 
[Forfatternoter]

Degn, Ole. Lystanlægget Borgvold i Viborg. (S. 
148-158, ill.) [Kildehenv.]

Hastrul), Frits. Tyskcrkolonicrnc i Nørrejylland. 
Byer og boliger. 2. del. (S. 86-127, ill.) [Fortsat 
fra Fra Viborg Amt 1989 s. 7fT. -  Kildehenv.]

Haubroe, Klaus. En brændcvinsbrændcrfamilic i Vi
borg 1811-1914. (S. 128-147, ill.) [Haubroc- 
slægten. -  Kildehenv.]

Lokalhistoriske Arkiver. (S. 168-169) [Adresseliste] 
Lokalhistorisk litteratur 1989-90. (S. 161-164) [Alfa

betisk fortegnelse over litteratur fra Viborg 
Amt]

Løgstrup, Birgit. Kvinderne og valgretten på Vi- 
borgegnen. (S. 7-50, ill.) [Kildehenv.]

Samfundet siden sidst. (S. 159-160, 165-167) [Histo
risk Samfund for Viborg Amt. Beretning, drifts
regnskab 1/1-31/12 1989 m.m.]

Thestrup, Anna. Da Daugbjerg brændte. (S. 51-85, 
ill.) [1791. Kildehenv.]

Fra Bjerringbro Kommune VI. Meddelelser fra 
Bjerringbro Kommunes Lokalhistoriske Ar
kiv. Redigeret af P. Bjerrum, Hans Jørgen 
Hansen, K. J. Krarup-Pederscn og K. Mel- 
gaard Pedersen. 1990. 48 s., ill. [Forfatterno
ter]

Billeder fortæller historie. (S.26, ill.)
Hansen, Hans Jørgen. Fra arkivet. (S. 47-48, ill.) 

[Beretning 1988 og 1989]
Jensen, Conny Grethe Ditlev. Mordet på præsten i 

Bjerring 1607. (S. 45-46, ill.) [Niels Christensen 
Lee]

Løgstrup, Birgit. Arets gang i landbrugsarbejdet set 
gennem Christen Andersens dagbog 1786-1797. 
(S. 9-25, ill.) [Kildehenv.]

Mogensen, Johannes. Tindbæk Hestehave. (S. 27-30, 
ill.)

Nielsen, H. P. Taulgårdenes historie. (S. 31-42, ill.) 
[Kildefortegnelse]

Ottosen, Randi. Lokalhistorisk Forening for Bjer
ringbro Kommune. (S. 43-44, ill) [198(5-1990]

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholtz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1990. Bd. 81. 
120 s., ifl.

Balling, Laust. Skatteligning på landet i slutningen 
af 50’erne. (S. 91-103, ill.)

Fra arkiver og museer. (S. 111-115). [Omhandler:

Sallingsund lokalhistoriske arkiv. -  Sundsøre lo
kalhistoriske arkiv. Skive byhistoriske Arkiv. -  
Skive Museum. -  Spottrup lokalhistoriske Ar
kiv]

Historisk Samfund 1989-90. (S. 116-119) [Beretning, 
regnskab 1/8 1989 -  31/7 1990, m.m.]

Kjems, Rud. »Borgmestermordet« i Skive. (S. 5-38, 
ill.) [Hjalmar Kjems viger i 1916 efter to års 
virke borgmestersædet i Skive. -  Kildeforteg
nelse]

Jensen, Olav. Skivedreng i tyverne og trediverne. (S. 
39-64, ill.)

Mikkelsen, Kristian. Skammcrgaard. (S. 65-90, ill.) 
[Gård i Junget Sogn, Viborg Amt. -  Gårdhisto
rie fra ca. 1600. -  Erindringer ca. 1920-1930. -  
Kildefortegnelse]

Thomsen, Emil. Skive og omegn i 1850erne og 
1860erne. (S. 104110) [Fortsættes]

Historisk Aarbog fra Randers Amt. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige
ret a fj. E. Donner, Henning Hall, Inger Ma
rie Hyldgård og Palle Kirk. 1990. 84. årg. 143 
s., ill. [Forfatternoter. -  Personregister. -  
Stednavneregister]

Bergild, Merete og Jens Jensen. Christian Philip Gc- 
truer (Cythreus) -  maler i Randers 1664-1682. 
(S. 12-26, ill.) [Kildehenv.]

BevaringsJ'onde i del gi. Randers Amt. (S. 123-124) 
[Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Ran
ders Kommune. -  Fonden til bevarelse af gamle 
bygninger i Mariager]

Bondesen, Peter. J. F. Carøcs portræt. Et ziirligt epi
tafium på Randers Rådhus. (S. 27-31, ill.) [Kil
dehenv.]

Fra museer og arkiver i det gi. Randers Amt. (S. 108— 
122, ill.) [Beretninger. Omhandler: Clausholm.
-  Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup. -  
Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum.
-  Ebeltoft Museum. -  Gammel Estrup, Jyllands 
Herregårdsmuseum. -  Kulturhistorisk Mu
seum, Randers. -  Mariager Museum. -  Ebeltoft 
Byhistoriske Arkiv. -  Egnsarkivet for den gamle 
Udbyncdcr-Kastbjerg Kommune. -  Grenaa 
Egnsarkiv. -  Hadsten Kommunes Lokalhistori
ske Arkiv og Samlinger. -  Molsbibliotekets lo
kalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  
Nørre Djurs Egnsarkiv. Purhus Lokalarkiv. -  
Randers Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm 
Egnsarkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -  Langå 
Lokalhistoriske Forening. -  Rougsø Lokalhisto
riske Forening]

Historisk Samfund 1989-90. (S. 125-131, ill.) [Be
retning, regnskab 1989 m.m.]

Hyldgård, Inger Marie. Affaldsproblemer i det mid
delalderlige Randers. (S. 5.-11, ill.)

Jensen, Holger H., Ellen Jørgensen og Kirsten Stenz- 
Højskoleforeningens Ungdomsforening i Ran-
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deis. Erindringer om dens virksomhed specielt 
under besættelsen. (S. 76-85, ill.)

Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Jørgensen, Ellen. Se: Jensen, Holger J.
Levinsen, Carsten. Blade af en dagbog. Brudstykker 

-optegnet i 1867. (S. 39-62, ill.) [Ført af sogne
præst Carsten Levinsen]

Møller Christensen, Esben. Lokalhistoriske årbøger
1989. (S. 104107) [Indholdsinventering. Om
handler: Grcnaa og Omegn før og nu 1989. -  
Langå. Lokalhistorisk Årbog 1989. -  Hans 
Kaalö Johansen. En gade i Mariager. 1989. -  
Nørre Djurs Egnsarkiv 1989. -  Lokalhistorisk 
Forening for Purhus Kommune. 1989. -  Histo
risk Årbog for Randers Amt. 1989. -  Rougsø 
Lokalhistoriske Forening. Årsskrift 1989. -  Folk 
og liv på Røndecgnen. 9. 1989. -  Lokalhistorisk 
Forening for Sønderhald Kommune. Årsskrift 
1989]

Nørgaard, Henry. Et overfald på Hcm kirkesti 1588. 
Referat af tingbøgerne i samme anledning. (S. 
97-103, ill.)

Seavenius, Bendt B. Sostrup slot og gods 1960-1990. 
Middelalder og nutid på samme sted. (S. 86-96, 
ill.)

Steenberg, Ellu. En præst og hans gave til menig
heden. Pastor Christian Frederik Eberhard 
Møllers bogsamling til anholterne. (S. 32-38, 
ill.) 11842]1

Stenz, Kirsten. Se: Jensen, Holger H.
Villadsen, Zira O. Familien Franck -  en gammel 

håndværkerfamilie. (S. 63-75, ill.) [Randers 
1782-1982. -  Kildefortegnelse]

Århus Stifts Arbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. [Ikke udkommet i 1990]

Århus Årbog 1990. Udgivet af Århus Byhistori
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- 
Smith. 131 s., ill. [Navneregister]

De Jralrådte, valgtes eller udnavntes i 1989. (S. 72-74)
[ Alfabetisk fortegnelse]

Døde i 1989. (S. 126-131) [Alfabetisk fortegnelse] 
Elkjær, Kjeld. Fra fotografiets barndom. (S. 111-

il5, ili.)
Elklit, følgen. Bvrådsvalget i november 1989. (S. 

61-71, ill.)
Eink, Jorgen. Boghandel i tre generationer. (S. 

93-97, ill.) [E. Brummcrstedts boghandel]
Gejl, Ib. Krügers kupler. (S. 86-92, ill.) [Observa

torium fra 1911. -  Kildefortegnelse]
Jensen, Helge. Ansigter fra 100 års avisliv. (S. 36-51, 

ill.) [Kildefortegnelse]
Jeppesen, Jens og Hans Jørgen Madsen. Udgravninger i 

Lisbjerg og Århus. (S. 52-60, ill.)
Korr Johansen, Erik. Beskæftigelse og erhverv i År

hus 1989 -  med tilbageblik på firserne. (S. 98- 
110, ill.)

Lauridsen, Einn H. »Uordener på gaden« -  glimt 
med lugte fra 1800-tallets Århus. (S. 116^125, 
ill.)

Lykke, Palle. Vcnnclyst gennem tiderne. (S. 75-85, 
ill.) [Forlystelsesanlæg ca. 1820-1920]

Madsen, Hans Jørgen. Se: Jeppesen, Jens.
1989 dag for dag. (S. 7—35, ill.) JKronologisk for

tegnelse over begivenheder i Århus Kommune]

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Leif Rasmussen 
og J. S. Thomsen. 55. årg. 1990. 128 s., ill. 
[Person- og stedregister. -  Forfatterbiogra
fier]

Andreasen, Niels Jørgen. 6 mænd stenet ud af Ged
ved. (S. 23-29, ill.) [Brændevinssag fra 1796. -  
Kildchenv.]

Bergild, Merete og Jens Jensen. Peder Clausen, billed
hugger i Århus 1634—1657. (S. 30-47, ill.] [Kil
dchenv.]

Elkjær, Kjeld. Litteratur om Østjylland. (S. 98-100) 
[Kort omtale]

Green, Jonna Llbbe. En degn og hans viv i Klovborg 
1886-1923. Deres liv og virke, tildels belyst af 
uddrag af samtidige breve. (S. 66-80, ill.) [Ma
ria og Kristoffer Jensen]

Ingvordsen,Jens. Regelbunden der at være. (S. 9-22, 
ill.) [Ring Kloster ca. 1330-1537. -  Kildchenv.]

Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Lokalhistoriske arkiver. (S. 101-111, ill.) [Beretnin

ger. Omhandler: Gjern lokalhistoriske arkiv. -  
Hadsten Kommunes lokalhistoriske arkiv og 
samlinger. -  Lystrup-Elsted-Elcv lokalhistoriske 
samling. -  Molsbibliotckcts lokalhistoriske ar
kiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Purhus Lokalarkiv.
-  Rosenholm Egnsarkiv. -  Skanderborg Egns
arkiv. -  Skejby-Lisbjerg-Ølstcd Sognearkiv. 
Egnsarkivet i Solbjerg. -  Sønderhald Egnsarkiv.
-  Vejlby-Risskov lokalhistoriske samling]

Museer. (S. 112-122, ill.) [Beretninger. Omhand
ler: Clausholm. Dansk Landbrugsmuseum, GI. 
Estrup. -  GI. Estrup, Jyllands Herregårdsmu
seum. -  Odder Museum. -  Rye Træskomuseum.
-  Silkeborg Museum. -  Skanderborg Museum]

Nørgaard Pedersen, Kirstin. En bykonc på landet. (S.
48-61, ill.) [Om den velstående fæstebonde Jens 
Madsen fra Tåstrup i Harlev sogn og hans tre 
koner. -  Kildefortegnelse]

Pedersen, Ejnar. Når fortid og nutid mødes. (S. 
62-65, ill.) [Karen Jeppes arbejde i Armenien 
1903-1935]

Sehested, Niels. Holmstol. Om en by i »Det Kåde 
Sogn« i et halvt årtusinde. (S. 81-89, ill.)

Sørensen, Marinus. Den gamle landsby Malling. (S. 
93-97, ill.)

Tromborg, Esther. Bylaugcts gilder. (S. 90-92) 
Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 123-124, ill.) [Be

retning 1989/90]
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Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift. Arg. 10. 
1990. 120 s., ill. [Med indholdsfortegnelse for 
årg. 1.-9.]

Andersen, Søren. Erindringer om min opvækst i Hø
ver. (S. 89-105) [Beretning til Dansk Folkemin
desamling 1955]

Da landbrugeis modernisering satte skub i skovbygden 
Gallen. Efter Aarhus Amtstidende 1936. (S. 
28-35, ill.)

Dra billedarkivet. (S. 105-113, ill.)
Johansen, Ernst. Søen, der forsvandt. (S. 7-13, ill.) 

[Gammelgaard Sø eller Søballe Sø]
Johansen, Ernst. Knud Skytte -  digteren fra Sjcllc.

(S. 36-48, ill.) [Sidste halvdel af 1800-tallct] 
Kunwald, Georg. Ranejonsens borg. (S. 14—20, ill.] 
Monrad-Andersen, Jens. August Wilhelm Saabye. En

billedhugger fra Skovholme. (S. 21-27, ill.) [A. 
W. Saabye f. 1823-1916]

Nielsen, Peter. Om mine bedsteforældre i Galten og 
Høver. (S. 73-77, ill.)

Rasmussen, Birgit M. Stjærfundet. (S. 82-89, ill.) 
[Efter Hikuin 10/1984]

Skytte, Knud. Gamle Weiersøe. (S. 49-72, ill.) [Om 
Severin Jensen Weiersøe, degn i Storring i sidste 
halvdel af forrige århundrede. -  Efter Østjydsk 
Hj emstavn 1936].

Sørensen, Søren J. Historien bag et gravminde i Skiv- 
holme kirke. (S. 78-81) [Sten for fæstebonden 
Søren Pedersen og hustru, Anna Rasmusdattcr]

Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts histo
riske Samfund. Redigeret af E. With-Peder- 
sen og Knud Erik Reddersen. 1990. 168 s., ill.
[ Eorfatterbiografier]

Avnby, Sven. -  han gav os Skamlingsbankcn. (S. 
9-13, ill.) [Mølleejcr Hans Iver Staal. -  Kilde
fortegnelse]

Dedenroth-Schou, Poul. Festdage på Koldinghus. (S. 
58-63, ill.) [1. september 1989: Afslutningen af 
restaureringen markeres. 19. februar 1990: Mu
seet på Koldinghus 100 år]

Doktor, Ib. Sdr. Stenderup Andelsmejeri 1894— 
1914. (S. 110-124, ill.) [Kildefortegnelse]

Housted, Erik. Lokaliteter i Vejle amt omkring 1830 
-  set af landskabsmaler L. R. Eyngbyc og be
skrevet af kateket Chr. B. Jensen. (S. 89-109, 
ill.) [Kildehcnv.J

Hvass, Steen. Omkring Jelling -  igennem jernalder 
og vikingetid. (S. 64-81, ill.) [Kildehenv.]

Lind Christensen, Christine. Beretningen om en sølv- 
drikkekandes vandring fra Knabberup til Kø
benhavn. (S. 24—43, ill.)

Moseholm, Knud. Se: Nellcmann, Aksel.
Nellemann, Aksel og Knud Moseholm. Om befordring

af provstebreve fra Kolding til Harte. (S. 44—52, 
ill.) [1700-1786. -  Kildefortegnelse]

Norn, Otto. Prædikestolen i Vor Frelsers Kirke i 
Horsens. Nogle bemærkninger til Hanne W. 
Jönssons smukke bog: Gud til Ære. Kicrckcn til 
Zirat. (S. 14-23, ill.)

Novrup, Leo. Hans Dvingc -  Vejle Fjords sidste 
erhvervsfisker. (S. 82-88, ill.)

Nyt fra historien i Vejle Amt 1988. (S. 129-159, ill.) 
[Beretninger. Omhandler fra de lokalhistoriske 
arkiver: Børkop Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal
historisk Arkiv for Fredericia og Omegn. -  Gad- 
bjerg Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalarkivet for 
Glud, Hjarnø og Skjold sogne. -  Lokalarkivet 
for Hedensted Kommune. -  Lokalhistorisk Ar
kiv for Jelling kommune. -  Kolding Stadsarkiv.
-  Lokalhistorisk Arkiv for Nørup Sogn. -  Lokal
historisk Arkiv for Stouby og Omegn. -  Sdr. 
Stenderup Lokalhistorisk Arkiv. -  'Iåmdrup 
Sognearkiv. -  Lokalarkivet for Thyregod og Ve
ster sogne. -  Lokalhistorisk Forening for Uldum 
sogn. -  Vester Nebel Lokalhistoriske Arkiv. -  
Beretninger fra museerne: Fredericia Museum.
— Give-egnens Museum. -  Glud Museum. -  
Højderyggens Egnsmuseum. -  Museet på Kol
dinghus. -  Kunstmuseet Trapholt. -  Egnsmu- 
seet i Vandel. -  Vejle Kunstmuseum. -  Vejle 
Amts Konserveringsværksted]

Schaiffel-Nielsen, N. M. Fgnsmuscct i Vandel -  et 
lille museum med en anderledes udvikling. (S. 
53-57, ill.)

Varming, Kamma. Herluf Kjems Hansen, stifteren af 
Kjems-Fondcn. En nøjsom ungkarl. (S. 125- 
128, ill.)

Vejle Amts historiske Samfund 1989-1990. (S. 160-167) 
[Beretning, årsregnskab 1989 m.m.]

Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 20. årg? 1990. 107 s?, ill.

Astrup, E. og A. G. Oplevelser og glæder ved slægts
forskning. (S. 92-96, ill.)

Astrup, K. G. Kolding Kommunes Forsyningsfor
valtning. Elafdelingen. (S. 61-66, ill.) [Kildefor
tegnelse]

Beck, Ellen. Fiskeri i GI. Ålbo. (S. 85-88, ill.)
Bro, Knud. Nybyggere i Kolding. (S. 39-47, ill.)

[Erindringer 1950-1954]
Ervald, H. C. Et historisk genbrug. (S. 73-74, ill.) 

[Fund af vandrør af træ, der i 1860 blev anvendt 
til dræning]

Ervald, H. C. Saltet i Harte, en kommentar. (S. 
97-99, ill.) [Kommentar til Edvard Køhrsens 
artikel i Koldingbogen 1989]

Elø Sørensen, Søren. Koldingbegivenheder 1. septem
ber 1989 -  31. august 1990. (S. 101-107, ill.) 
[Væsentlige begivenheder i Kolding Kommune]

Furdahl, Kim. Gårdmænd, tyende og fattige i Dalby 
o. 1870. (S. 75-84, ill.)
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Hamming, Thorkild. Viggo Nielsen. (S. 70-72, ill.) 
[Nekrolog]

Jørgensen, Frovin. Skattevægring år 1800. (S. 37-38) 
Jørgensen, Frovin. En konfirmation i 1803. (S. 89-

91) [Kildchcnv.]
Jørgensen, Line. Danske hjerter -  Kolding 1943-45. 

(S. 67-69, ill.) [Erindringer af kvinde, hvis 
mand blev taget i modstandskampen]

Køhrsen. Edvard. Om Stallerup og Grønsø i Harte. 
(S. 56-60, ill.) [Kildefortegnelse]

Køhrsen, Edvard. En kommentar til en kommentar 
om saltet i Harte. (S. 100) [Kommentar til H. C. 
Ervalds artikel s. 97-99]

Lind, Johs. 01 og arbejde -  Koldinghus lens be
spisningsliste 161314. (S. 5-10, ill.) [Kildefor
tegnelse]

Mosehollm, Knud. Et sted ved Slotssøen. (S. 48-55, 
ill.) [Skinderborghavegaard ca. 1765-1990. -  
Kildefortegnelse]

Mulvad, Søren. Absalon i Dons. (S. 18-22, ill.) [Tca- 
t c rga rd c ro be u d 1 ej n i ngs fi r m a 1960-1977]

Nielsen, Orla. En mand -  el blad -  et trykkeri. 
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri fra 1878 til 
1986. (S. 23-36, ill.) [Kildefortegnelse]

Sørensen, Torsten. Det første amtssygehus i Kolding 
1782-1838. (S. 11-17, ill.) [Kildefortegnelse]

Hardsyssels Arbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Esben 
Graugaard, Knud Erik Nielsen, Rigmor Lil
lelund, Jørgen Østergaard og Kr. Bjerregård. 
1990. 2. rk. bd. 24. 158 s., ill. [Eorfatternoter. 
-  Person-, sted- og emneregister]

Bjerregaard, Kr. Knud Pichard 19.10.1921- 
10.7.1990. (S. 147-148, ill.)

Brandbjerg, Egon. De nyfundne kalkmalerier i Staby 
kirke. (S. ll33-136, ill.)

Bundesen, C. E. Glimt af Hernings historie ca. 
1680-ca. 1800. (S. 105-132, ill.) ‘[Kildchcnv.]

Christoffersen, Svend. »Efter kongelig Majestæts be
faling...« [Småstykker] (S. 146) [Hover Kirke
kasses indsamling 1636 til sognepræsten, som 
havde miste sine ejendele ved en brand]

Graugaard, Esben. Studcfolde -  en kulturhistorisk 
kilde i det vestjyske landskab. (S. 91-104, ill.) 
[ Kildchcnv. ]

Green, Henry. Fattigfolk i Sdr. Lem og Ølstrup 
sogne i 1800-årcnc. (S. 81—90, ill.) [Kildchcnv.]

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Eoreningsmed- 
delelser 1990. (S. 149-154, ill.) [Beretning, regn
skab 1989 m.m.|

Ingvordsen, Jens. Det gamle vievandskar i Måbjerg 
kirkes våbenhus. (S. 137-145, ill.) [Kildchenv.]

Johansen, Thomas. Strejftog i Skjern-cgnen i 
1940’erne. (S. 13-28, ill./

Laubjerg, Kirsten. Bondekone på Thyholm i halv
tredserne. (S. 5-12, ill.)

Lindby, Jens. Da der i 1888 oprettedes andelsmejeri 
i Aadum sogn. (S. 77-80, ill.)

Pedersen, Ejner G. De vej farendes og kgl. actcurs -  
Sevel Kro. (S. 29-56, ill.) [Kildchcnv.]

Pedersen, Ove. En episode fra provisorietiden. Da 
Niels Mouritsen, Vildbjerg, blev ekskluderet af 
Ringkøbing amts skoleråd i 1885. (S. 57-64, ill.) 
[Kildefortegnelse]

Vrist Langer, Anders. Harboørcs første fiskerifore
ning. (S. 63-76, ill.) [Kildehcnv.]

Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1990. 
Bd. XXV-1, s. 1-156, ill. [Forfatternoter]

Bestyrelsens beretning for året 1989. Ved Søren Manøe. 
(S. 132-133) [Historisk Samfund for Ribe Amt]

Dahl, Ester. Se: Lauritsen, V. S.
Dieckmann Rasmussen, Jørgen. Besættelsestiden i 

erindring. (S. 115)
Et udvalg af historisk litteratur om Ribe amt. (S. 125— 

131) [Topografisk fortegnelse]
Era de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt 

1989. (S. 136-155, ill.) [Beretninger. Omhand
ler: Sammenslutningen af lokalarkiver i Ribe 
Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers kon
sulent. -  Beretninger fra amtets lokalhistoriske 
arkiver. Billund Kommune: Lokalhistorisk Ar
kiv for Billund. -  Vorbassc Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv. -  Blå
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bramming 
Kommune: Bramming Byhistoriske Arkiv, Da
rum Sognearkiv, Gørding Sogncarkiv, Hunde- 
rup Sognearkiv, Vejrup Sognearkiv og Vester 
Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for Brø
rup og Omegn. -  Esbjerg Kommune: Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv og Vester Nebel Sognearkiv.
-  Fanø Kommune: Sognearkivet, Nordby, og 
Sønderho-Arkivet. -  Lokalhistorisk Arkiv, 
Grindsted Bibliotek. -  Helle Kommune: Ager- 
bæk Lokalhistoriske Arkiv, Fåborg Lokalhistori
ske Arkiv, Grimstrup Sognearkiv, Næsbjerg 
Sognehistoriske Arkiv, Vester Starup Sogns Lo
kalhistoriske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokal
historisk Arkiv for Arre Sogn. -  Holsted Kom
mune: Aastrup Sognearkiv, Lokalhistorisk Ar
kiv for Holsted Kommune og Tobøl Egnsarkiv. -  
Ribe Kommune: Jcrnvcd Sogncarkiv, Ribe Lo
kalhistoriske Arkiv, Historisk Arkiv i Seem 
Sogn, Spandet Sogncarkiv, Lokalhistorisk Arkiv 
for Vester Vedsted Sogn og Vilslev Sogncarkiv.
-  Varde Kommune: Alslev Sogncarkiv, Billum 
Lokalhistoriske Arkiv, Horne Sogncarkiv, Jan- 
derup Lokalhistoriske Arkiv, Thorstrup Sogne
arkiv og Varde Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal
historisk arkiv for Vejen Kommune. -  Ølgod 
Kommune: Ansager Lokalhistoriske Arkiv, Ti- 
strup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv, Skovlund
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Sognearkiv og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske 
Arkiv]

Friisberg, Claus. Metal i Varde. Pionertiden 
1890-ca. 1914. (S. 78-93, ill.) [Kildefortegnelse]

H. K. Kristensen-prisen 1990. (S. 123-124, ill.) [Til
delt lokalhistorikeren Olga Pedersen, Aastrup]

Hansen, Ella. Besættelsestidens hverdag i Skads. (S. 
116-122, ill.)

Høgsbro Østergaard, Knud. De hellige kilder. Ved 
Olga Pedersen. (S. 58-67, ill.)

Ipsen, L. G. Flygtningekunst. (S. 22-31, ill.)
Jensen, C. P. De baltiske flygtninges tilværelse og

barske oplevelser under 2. verdenskrig. Samta
ler og beretninger fra forskellige. De to lever 
endnu (1990) her i landet. (S. 3-13, ill.)

Jessen, Hans. Et æresskud og dets følger. En træf
ning mellem hjemmebrændere og toldere i 
Grene i 1797. (S. 32-36, ill.) [Kildefortegnelse]

Kall Bertelsen, Emmy og Jørgen Wangel. Madammens 
Mandø-minder. (S. 103-108, ill.) [Emmy Kali 
Bertelsen. -  1800-tallet]

Krins, Hubert. En Skeel i Tübingen. (S. 94—99, ill.)
I Gravminde for Christopher Skeel, søn af rigs
admiral og lensmand på Riberhus, Albert Skeel 
og hustru Birte Friis. -  Kildchenv.]

Kusk, Jens. Historie på lydbånd. (S. 100-102, ill.) 
[Esbjerg Lydavis 1965-1990]

Kusk,Jens. Afen landsbyhåndværkers optegnelser. 
(S. 109-114, ill.) [Regnskabsbøger m.m. fra 
bygmestrene Josep Traber (18241890), Hans 
Friis (1853-1936) og Emil Friis (1889-) fra Tjæ
reborg. -  Kildefortegnelse]

Lauritsen, V. S. Erindringsbilleder -  I. Arre Sogn 
sidst i 1800-tallet. Med indledning af Ester 
Dahl. (S. 14-21, ill.)

Ovnbøl, Anker. De første ti Aars Børn på Aandssva- 
geanstalten i Ribe. En oversigt med nogle tal. 
(S. 68-77, ill.)

Pedersen, Olga. Se: Høgsbro Østergaard, Knud. 
Regnskab for året 1989. (S. 134—135) [Historisk Sam

fund for Ribe Amt]
Sørensen, Erode. Før og efter 1940 -  som jeg husker 

det. (S. 37-57, ill.]

Lokal-årbogen. Udgivet af Lokalhistorisk For
ening for Bramming Kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Helle Bcnmouyal, Knud Ni
elsen og Krcstine Frøsig. 8. årg. 1990. 110 s., 
ill. I Forfatterbiografier]

Agergaard, Hans Chr. Erhvervslivet. [Aret der gik]
' (S. 37-38)

Bak, Olaf. Glimt fra 1989 og 1990. [Året der gik] 
(S. 3-30, ill.) [Oversigt over begivenheder i 
Bramming Kommune]

Bakke, John. Bevaringsfonden. (S. 11-12, ill.) [Be
retning I

Benmoyal, Helle. Bramminge-sange. [Lokalhistorie] 
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derup moser 1940-1945. [Lokalhistorie] (S. 
94-97, ill.)

Husted, Vagn M. og Karen Christensen. Strdighedcr 
om skolevæsenet i Gørding Sogn i tidligere tider. 
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Udstillingsanmeldelser

Vesthimmerlands Museum, Aars. 
Oldtidsudstillingen.
I maj 1991 åbnede Vesthimmerlands Mu
seum i Aars en ny oldtidsudstilling. Udstil
lingen, der omhandler Vesthimmerlands old
tid, har dels en tematisk og dels en geografisk 
tilgangsvinkel. Udstillingen er inddelt i 36 
sektioner, hvoraf halvdelen har en geografisk 
tilgangsvinkel og viser fund fra forskellige 
områder i Vcsthimmerland f.eks Aars-Sjø- 
strup. De geografiske sektioner er bygget op 
omkring en montre. I montren ligger de mest 
seværdige fund fra f.eks Aars-Sjøstrup og på 
et kort over området kan man ved hjælp af 
små farvede nåle se hvor fundene er gjort. 
Derefter kan man -  hvis man vil vide mere 
end der står i montren -  trække en skuffe i 
panelet under montren ud og finde en ud
dybende tekst. Har man appetit på mere, kan 
man beundre flere fund fra Aars-Sjøstrup i 
yderligere et antal skuffer.

Ind imellem afsnittene, der omhandler de 
Vesthimmerlandske lokaliteter, er de tematis
ke afsnit placeret. Disse er opbygget efter 
samme koncept som nævnt ovenfor og har 
overskrifter som: Rav, skeletter, gravkister, 
våben, klæder m.v.

Vesthimmerlands Museums oldtidsudstil
ling er i alt væsentligt en arkæologisk-viden- 
skabclig udstilling. D.v.s., at den afspejler de 
arbejdsgange og strukturer, der er karakteris
tiske for arkæologien som fag. Således er det 
fundene og fundomstændighederne, der er 
det centrale i udstillingen. For arkæologen er 
det genstanden, der er omdrejningspunktet 
og i den arkæologisk-videnskabelige udstil
ling overføres dette til udstillingsmedict. Det 
er endvidere karakteristisk for den arkæolo
gisk-videnskabelige udstilling, at bearbejd

ningen fra videnskab til formidling er mini
mal. I Vesthimmerlands Museums oldtidsud
stilling gør dette sig specielt gældende i de 
geografiske sektioner, men også indholdet i de 
tematiske sektioner præges i vidt omfang af 
arkæologien. De er ligesom de geografiske 
sektioner meget centrerede om de faktiske 
fund og kun i meget lille omfang om de slut
ninger, arkæologien bør resultere i.

Indbygget i denne type af udstilling er 
nogle metodiske problemer. F.eks. er origi
nale genstande, når de præsenteres isoleret, 
sjældent velegnede til at formidle de sammen
hænge, de engang har indgået i. En forvitret 
broncefibel udtrykker dårligt den skønhed og 
værdi, den engang har haft for sin ejermand; 
et flintøksehoved udtrykker ikke noget om 
hele øksens form. Således bliver det alene i 
kraft af udstillingstypen noget nær umuligt 
for den fagligt ukyndige at tilegne sig viden 
om de mennesker og den kultur, som gen
standene er et levn fra.

Inden man som besøgende når frem til old
tidsudstillingen på Vesthimmerlands Mu
seum bliver man ved skranken udstyret med 
en lille folder -  en brugsanvisning -  til ud
stillingen. Dette er en rigtig god ide. For
sidens korte og præcise vejledning i hvordan 
man bruger udstillingen giver et godt redskab 
til at give sig i kast med udstillingen, men 
desværre yder en del af det valgte udstillings
design ikke dette redskab retfærdighed. Dette 
skyldes, at man har brugt de samme lister 
både til front på udtræksskufierne og til faste 
paneler i de sektioner, der ikke indeholder 
udtræksskufier. Hertil kom, at den nummere
ring, der markerede bag hvilke lister, der 
skjulte sig en skuffe, ikke er tilstrækkelig iøj
nefaldende. Dette forhold skabte en del pud
sige situationer under mit besøg, hvor be
søgende stod og hev i ”skuffer”, der ikke ville
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åbne. Derudover er øverste skuffe, hvor de 
interessante supplerende oplysninger findes, 
gemt under montrens underkant og dermed 
særdeles svær at få fat i. Selv om min ledsager 
og jeg havde fattet systemet, fik vi mange 
gange fat i skuffe nr. 2.

I brugsanvisningen findes desuden en 
skitse over udstillingen og en liste over de 
enkelte sektioners overskrifter. Ug med kryds 
og slange; det mangler man på de allerfleste 
kulturhistoriske museer. Men -  og der et men 
-  placeringen af et kort over Vesthimmerland 
med indtegning af grænserne for de behand
lede lokalområder er placeret der, hvor man 
ville forvente at finde skitsen af udstillingen. 
Samtidig er gengivelsen af vesthimmerlands- 
kortet ualmindelig utydelig og uden hjæl
pende overskrifter. Det er synd at man ikke 
har brugt lidt flere ressourcer på den gode og 
rigtige ide som den lille brugsanvisning er.

At der ligger meget og hårdt arbejde bag 
udstillingen kan der ikke være nogen tvivl 
om. Derfor er det beklageligt at man ikke ved 
feks jernalderhuset og specielt ved den impo
nerende moseprofil har tekster, der forklarer 
hvad intentionen med disse afsnit er. Konse
kvensen er, at afsnittene i stedet for at være 
flot formidling, bliver til informationsløs staf
fage. Hertil kommer, at der er en ubehagelig 
stor fare for misforståelser, når der som her 
mangler enhver form for forklarende tekster. 
Det store arbejde til trods, virker udstillingen 
noget ufærdig. Dette er tydeligst på den 
10-12 m lange tidstavle. Ideerne bag tavlen 
synes solide nok, men dels er finishen på tids
tavlen ikke overbevisende og dels er der regu
lære mangler. En af ideerne med tidstavlen er 
i tilknytning til hver periode at vise de samme 
typer genstande: En kniv, et kogekar, en økse 
og et smykke. Men af en eller anden årsag 
mangler nogle af de genstande, der skal illu
strere nutiden. Andre steder hvor museet til
syneladende ikke selv har haft egnede gen
stande, er i stedet brugt nogle temmelig sølle 
fotokopier forestillende de manglende gen
stande. En noget malplaceret tuschstreg i 
rødt og blåt, der var indtegnet i hele tidstav
lens længde og som flere steder gik hen over 
illustrationerne, vakte en del undren hos min 
ledsager og jeg. Eørst efter nogen filosoferen

nåede vi frem til at stregen viste hvilke perio
der, der har været varmere end i dag og hvil
ket der har været koldere. En fortræffelig ide, 
men hvorfor skulle det være en gættekonkur
rence, når ganske få ord kunne oplyse om 
stregens formål.

Det som undrer mest ved udstillingens de
sign, er den måde hvorpå man har tilrettelagt 
montrenes lay-out. Man har i udstillingen 
valgt at vise ganske mange genstande i de 
enkelte montrer, hvilket sammen med et no
get primitivt lay-out får montrerne til virke 
uoverskuelige og lidt rodede. Dette gør at det 
er svært at orientere sig og at få et rimeligt 
udbytte af montrernes indhold. Dette er spe
cielt ejendommeligt, da man med skuffe
ideen netop har mulighed for at undgå en 
overfyldning af montrerne.

En udstilling, der som Vesthimmerlands 
Museums oldtidsudstilling vælger at præsen
tere hele oldtiden ud fra en lokalgeografisk 
synsvinkel, maner til eftertanke. I den valgte 
fremgangsmåde søger man at formidle oldti
den ved at vise de fund, der mere eller mindre 
tilfældigt er gjort i et givet lokalområde og 
som kan stamme fra vidt forskellige perioder 
af oldtiden. På denne måde gives den be
søgende ingen forudsætninger for at danne sig 
et billede af oldtidens enkelte perioder eller af 
de forskellige levevilkår, de repræsenterer. 
Konsekvensen bliver, at oldtiden kommer til 
at fremstå som en sammenrodet gang ”gamle 
dage”. Det kan ikke være meningen med en 
museal formidling, at risikoen for at forvirres 
er større end chancen for at blive informeret.

Til udstillingens forsvar skal det retfærdig
vis siges, at man med tidstavlen har forsøgt at 
undgå dette -  det samlede indtryk af for
virring kan tidstavlen dog ikke ændre meget 
ved.

Sammenfattende må jeg sige, at jeg på bag
grund af min forhåndsviden om Vesthimmer- 
lands-udstillingens koncept havde håbet at få 
en anderledes og nyskabende udstilling at se. 
Det viste sig imidlertid, at der endnu en gang 
var tale om ”gammel vin på nye flasker”. 
Denne oldtidsudstilling er som så alt for 
mange andre stærkt genstandscentreret og af
spejler den arkæologiske videnskab i sig selv 
snarere end dens resultater. Resultatet bliver,
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at udstillingen aldrig når ind til det, der må 
være sagens kerne, uanset om det drejer sig 
om Vesthimmerland eller et andet område, 
nemlig den tid og de mennesker, vor forhisto
rie består af.

Ole Schou Vesterbæk

Limfjordsmuseet, Løgstør. Den 
permanente udstilling.
Limfjordsmuseet har til huse i Løgstørs 
gamle kanalfoged bolig ved Frederik d. V II’s 
kanal. Museet, der er et specialmuseum, be
skæftiger sig med Limfjorden og det liv, der 
har udspillet sig på og omkring fjorden, speci
elt fiskeri og søfart. Museets permanente ud
stilling er tematisk opbygget og inddelt i 7 
afsnit. Man har på museet prioriteret at 
bruge et helt afsnit til en introduktion af ud
stillingen. Her fortæller man hvad udstillin
gen handler om og præsenterer nogle af de 
vigtigste data om fjorden. De øvrige afsnits 
overskrifter er: Søfart; Løgstør som søfartsby; 
Frederik d.V II’s kanal; Færgefart; Strandjagt 
og Fiskeri, hvor søfart og fiskeri er de ind
holdsmæssigt dominerende afsnit.

Udstillingen er en berettende udstilling og 
man har på museet valgt at benytte et modul, 
man kunne kalde ”det udvidede planchemo
dul”, som er det udstillingsmodul, de fleste 
kulturhistoriske museer benytter sig af. Mo
dulet består af plancher -  eller montrer, hvor 
man bruger montrebagsiden som en slags 
planche -  og budskabet formidles via et sam
spil mellem genstande, tekst og billcdcr/illu- 
strationer. Hvis man behersker denne ud
tryksmåde og hvis de tre elementer ved om
hyggeligt forarbejde er bragt til at supplere 
hinanden tilstrækkelig godt, kan man med 
det udvidede planchemodul opnå en sikker og 
fagligt forsvarlig formidling af fortiden. Og på 
Limfjordsmuseet behersker man denne ud
tryksmåde. Det er formidlingsteknisk set en af 
de mest overbevisende udstillinger, jeg har 
set.

Men hvordan kan det gå til, at et lille mu
seum som Limfjordsmuscct opnår, hvad 
mange betydeligt større museer ikke evner at

opnå? Årsagen er først og fremmest, at man 
har valgt et niveau, som man kan over
komme, men også, at man har taget højde for 
de behov, et publikum har for indledende 
information om udstillingens emne.

Denne information gives i det omtalte in
troduktionsafsnit, hvor udstillingens emne 
præsenteres: ”Limfjordsmuseet beskæftiger 
sig med den betydning, fjorden har haft for 
befolkningen før og nu”. Derudover giver af
snittet publikum en platform af viden om 
Limfjorden, som udstillingens øvrige infor
mationer kan bygges op på. Det er tydeligt at 
introduktionsafsnittet bevidst ikke er blevet 
overfyldt med information. Dette bevirker, at 
de vigtige introduktionstekster kommer til de
res fulde ret.

Nogle af de andre udstillingstekniske detal
jer, der far Limfjordsmuseets udstilling til at 
fungere, men som det bestemt ikke er nogen 
selvfølge at finde i en kulturhistorisk muse
umsudstilling, er f.eks., at man i den øvrige 
udstilling markerer afsnitsskift ved at skifte 
planchefarve og at der ved indgangen til 
hvert nyt afsnit findes en overskrift, der for
tæller hvilket emne, der nu vil blive behand
let. Endelig er afsnittenes enkelte plancher 
nummereret så det er muligt at følge den 
planlagte rute rundt i udstillingen.

Noget af det, der mere overordnet virker 
imponerende, er den harmoni og samhørig
hed, det er lykkedes at skabe imellem gen
stande, illustrationer og tekst. Genstande og 
illustrationer er mere end bare et æstetisk 
supplement til planchernes tekster.

Udstillingens tekster er skrevet i et enkelt 
og let flydende sprog og også opsætningen er 
med til at gøre dem overskuelige, idet der er 
et velafbalanceret forhold mellem den valgte 
teksttype, dels courier og dels en times-vari
ant, linjernes længde samt antallet af linjer.

Enkelte udstillingstekniske smuttere er der 
dog. Uvist af hvilken grund, var der mange 
steder i udstillingen slukket for de spots, der 
skulle belyse plancherne. Da lys betyder me
get for både totalindtryk og tilgængelighed, 
bør man sikre sig, at lyset er tændt når der er 
publikum i udstillingen. En anden uheldig 
ting var, at man simpelthen ikke fik øje på 
den iøvrigt ganske vigtige tekst i kopien af en

213



fritidsfiskers redskabsskur fordi den var pla
ceret lavt og i modlys.

Udstillingerne på vore kulturhistoriske 
museer bruger museumsgenstandene på for
skellige måder. Den vigtigste forskel på ud
stillingerne er efter min mening om man lader 
genstanden indgå i en sammenhæng, der ta
ger udgangspunkt i mennesket og menneske
lige relationer, eller man lader genstandene 
selv være udgangspunktet. På Limfjordsmu
seet er mennesket på forbilledlig vis udgangs
punktet. Igennem hele udstillingen er det 
mennesket, dets livsvilkår og udvikling, der er 
i centrum. Dette dog uden at. genstandene af 
den grund bliver sat i skammekrogen. Tvært
imod fremstår museumsgenstandene med au
toritet, fordi de relateres til deres ophav -  
mennesket.

Mange kender sikkert de utallige skibsmo
deller, der præger samlingerne på en del af 
landets museer. Udstillingen på Limfjords
museet indeholder også skibsmodeller, men i 
modsætning til mange andre steder bruges 
modellerne her som andet og mere end be
undringsobjekter. Følgende tekst til en af de 
udstillede modeller viser hvordan selv en 
skibsmodel ved hjælp af den rigtige tekst kan 
bringes til at formidle information både om 
det menneske, den er produkt af, og om det 
overordnede emnes større sammenhænge:

”Model af 4-mastet bark, fremstillet af 
Chr. Fischer Jensen, Aggersund i 1944. 
Mange mænd fra Limfjorden tog i deres ung
dom på langfart med fartøjer af denne type. 
Som lidt ældre giftede de sig, slog sig ned ved 
fjorden og sejlede lokalt med mindre fartøjer. 
Som gamle drømte de om ungdommens even

tyr -  og ofte udmøntede drømmen sig i en 
model af ungdomsårenes stolte sejlere”.

Sammenfattende må man sige, at Lim
fjordsmuseets permanente udstilling er har
monisk, beundringsværdigt gennemført og ef
ter min mening i alt væsentligt et eksempel på 
fortidsformidling når den er bedst. At museet 
kun er bemandet med en inspektør, en for
valter og af og til en langtidsledig, gør ikke 
det hele mindre imponerende.

En vigtig årsag til at Limfjordsmuscet ge
nerelt virker overbevisende er, at man har 
foretaget en bevidst og snæver afgrænsning af 
museets emne. Man har herved gjort det mu
ligt i det hele taget at fa plads til en udstilling 
om den valgte emnekreds indenfor museets 
begrænsede fysiske rammer og samtidig skabt 
rum for en fyldestgørende behandling af em
net med den plads til fordybelse, som en bre
dere anlagt emnekreds ikke havde kunnet 
give.

Ole Schou Vesterbæk

Ole Schou Vesterbæk har sammen med mu
seumsinspektør Else Mølgaard skrevet speci
alet »I gamle dage... En undersøgelse af de 
kulturhistoriske museumsudstillingcrs for
tidssyn«. Heri indkredser de begrebet udstil
lingssprog og foreslår en analysemodel, som 
ligger til grund for gennemgangen af 35 kul
turhistoriske museumsudstillingcr. Fortid og 
Nutid bringer i det kommende år en artikel, 
der nærmere redegør for de tos resultater og 
synspunkter.

Red.
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Anmeldelser

Eiler Worsøc: Mols Bjerge. Et kulturlandskabs 
historie fra oldtid til nutid. Skippershoved 1990, 
82 s.

Eiler VVorsøe, formand for Nordisk Kulturland
skabsforhund, har med udgangspunkt i botanik
ken i de senere år været en engageret dyrker af 
kulturlandskabets historie med speciel vægt netop 
på plantesamfundenes kulturhistorie.

I det foreliggende lille, men smukt udstyrede, 
værk har han sat sig for at skildre Mols Bjerges 
landskabshistorie. I dag henligger området som et 
af landets dejligste naturreservater, men som for
fatteren påviser er denne tilsyneladende natur blot 
en ny kulturtilstand skabt ved systematisk pleje af 
arealet, herunder især afgræsning med kreaturer. 
Kor blot 100 år siden var Mols Bjerge et åbent 
landbrugsland, og igennem en række tværsnit be
skrives det hvorledes landskabet har udviklet sig 
igennem 6000 år. Fra urskov til bondestenaldercns 
bosætning, via et stadig mere intensivt landbrug til 
et udmarvningsstadie, hvor nåletræsplantagerne 
skød op i perioden 1880-1960, og endelig de sidste 
år, hvor naturpleje, kratrydning og offentlig af
grænsning har genskabt noget der ligner vore 
ideal-forestillinger om natur: »Sådan er vort ferie
land blevet til«.

Bogen rummer adskillige interessante betragt
ninger om begrebet »naturgenopretning«, der spil
ler så stor en rolle i nutidens økologiske frednings
planlægning. Men især gengiver den med ægte 
varm entusiasme de oplevelser et sådan rigt kul
turlandskab kan byde på, når man færdes i det 
med en smule forkundskaber, som netop kan er
hverves i et værk som dette. Ikke overraskende er 
de botaniske afsnit de mest dybdegående og kom
petente, medens det nogle steder volder forfatteren 
problemer at tumle de svære hartkornsbegreber og 
lignende historiske besværligheder. Symptomatisk 
herfor er adskillige fejl i oversættelsen af prøven på 
en markbogstekst fra 1683 (s. 18). Forholdet mel
lem landgilde, hartkornstakscring 1688, produk
tion, skatter og afgifter fremstår ikke klart, og de 
foretagne beregninger af levevilkår er ikke fyldest
gørende. Kulturlandskabsstudier må nødvendigvis

være tværfaglige med de faldgruber dette fører 
med sig. Til gengæld kan man i værket glæde sig 
over mange spidsfindige betragtninger, som 1 700- 
tals præsten, der formentligt i tidens ånd fandt »at 
ubrugeligt var det samme som grimt«.

Erland Porsmose

Danske kalkmalerier. Sengotik 1475-1500. Redak
tør: Ulla Haastrup. Fotografer: Lennart Far
sen og Kit Weiss. Grafiker: Mia Okkels. Na
tionalmuseet. Christian Ejlers’ forlag. Kø
benhavn 1991. 183 s.

Dette bind er i endnu højere grad end de tidligere 
præget af en række artikler om periodens kultur
historie, men i modsætning til tidligere synes an
melderen, at det nu er på sin plads med den over
dådighed af billeder og forskelligartede billeder vi 
har fra denne tid!

Af særlig interesse er her de mange artikler (16 
ud af 46), der handler om restaurering, maletek
nik, materialer og priser, hvor man virkelig lår god 
besked og i liere tilfælde gamle opfattelser revi
deret.

Det vrimler med kalkmalerier fra dette kvarte 
århundrede, deriblandt mange der er fundet inden 
for det sidste tiår, og der er ligeså mange fra tiden 
op til 1536, så man forstår godt, at Ulla Haastrup 
har lagt en grænse ved år 1500, mere af praktiske 
grunde end efter stilistiske kriterier. De mange 
nytilkomne billeder har også bevirket, at vi far 
indkredset og sat bedre karakteristika på flere 
værksteder; det gælder den østjyske ”Markblomst- 
maler”, den fynske ”Træskomalcr” og især det 
sjællandske ”Kapelværksted”.

Vi er henne i bloktrykkcncs og bøgernes tid, og 
flere artikler påviser, hvilke forlæg kalkmalcrne 
kan have haft. Artikel 46 omhandler ornamentik, 
og en sammenligning med nomenklaturen i Dan
marks Kirker og Danmarks Kalkmalerier viser 
med al ønskelig tydelighed, at her er det tiltrængt 
med en fælles knæsat typologi, helst ledsaget af 
billeder (tegning). Ideen være hermed givet til re
daktionen!
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Det er øjensynlig umuligt at undgå sjuskefejl, 
men jeg er dog kun faldet over 2! Bellinge-bille- 
derne er på s. 14 sat til 1498 (endda i et afsnit om 
datering), og på side 172 hedder århusbispen plud
selig Ove Bølle.

Niels M. Saxtorph

Poul Rasmussen: Studier i Århus stifts ældste 
ejendomshistorie, 1978. IV, 18, 28 s. - 2, 1980. 
22 s. -  3, 1984. 25 s.

I en række bøger og afhandlinger har Poul Ras
mussen leveret bidrag til belysning af de gejstlige 
embeders og institutioners godshistorie i den del af 
Århus stift, der ligger syd for Randers Fjord. Det 
først udgivne bind, Den katolske kirkes jordegods i 
Århus stift, 3, udgivet 1957 som særtryk af en 
række afhandlinger i Østjysk Hjemstavn 1954—57, 
blev ikke gennemført med udgivelse af de tilsva
rende bd. 1-2. Men i stedet fremlagede Poul Ras
mussen kommenterede udgaver af Århusgård og 
Åkær lens jordebog 1544, 1960, Silkeborg lens jor
debog 1586, 1964, og Århus domkapitels jordebø- 
ger, i-3, 1972-75.

Disse arbejder er senest suppleret med tre små 
hæfter, der belyser selvejernes, kronens og Århus 
bispestols gods i Houlbjerg herred 1536; og be
siddere af fast ejendom i Ning herred 1536 og 
ejendommenes afgifter og hartkorn 1664 og 1688 
(1978). Besiddere af fast ejendom i Framlcv herred 
1536, deres ejendommes afgifter og hartkorn 1680 
og 1688 (1980). Og tilsvarende for Vester Lisbjerg 
herred (1984).

Det af Poul Rasmussen benyttede materiale er 
mangelfuldt, ikke mindst for tiden før reformatio
nen, og han har med stor skarpsindighed måttet 
fortolke det og sammenstille spredte oplysninger. 
Hans resultater er bl.a. tilstrækkelige til at vise, at 
herreklostrene havde erhvervet meget jordegods i 
tiden, før agrarkrisen satte ind i 1300-årcnc, og for 
arbejdet med gård- og godshistorien i de pågæl
dende områder er hæfterne et værdifuldt grundlag.

Ole Degn

Folketællingen 1787, 1. juli, for Sæby købstad og for 
Understed, Karup, Volstrup, Hørby, Torslev, Skæve 
og Albæk sogne i det daværende Børglum herred, 
Børglum amt. Udgivet af Byhistorisk Arkiv, 
Sæby Museum, 1990. 178 s., 2 kort. Pris: 80 
kr. Ekspedition: Byhistorisk Arkiv, Sæby Mu
seum, Algade 1-3, 9300 Sæby.

Bemærkelsesværdig ved denne udgave af folketæl
lingen 1787 er en fortræffelig indledning af Jens 
Holmgaard om »De ældste folketællinger og 
stavnsbåndsløsningen«, hvor han (på trods af 
mangel på direkte kildeudsagn) overbevisende ar
gumenterer for, at både folketællingen fra 1769 og

den foreliggende fra 1787, blev foranstaltet som et 
led i bestræbelser på at ophæve stavnsbåndet. Det 
er Holmgaards hovedargument, at stavnsbånds
løsningen jo i virkeligheden var en omlægning af 
udskrivningsvæsenet, således at grundlaget for ud
skrivningen af soldater på landet blev flyttet fra 
hartkornet organiseret efter godser til at blive lagt 
på den totale folkemængde helt uafhængigt af 
godssystemet. Derfor var det naturligvis nødven
digt for centraladministrationen at have præcise 
data ikke alene om befolkningens størrelse, men 
også om fordelingen på køn, alder, erhverv m.v.

Derudover indeholder bogen en nyttig udgave af 
Rentekammerets forestilling af 13/3 1787 og Pro 
Memoria af 3/4 1787, der giver læserne en mulig
hed for detaljeret at følge tilblivelsen af folketæl
lingen.

Selve udgaven af folketællingen 1787 for Sæby 
og omkringliggende sogne (stort set identisk med 
den nuværende Sæby kommune) er foretaget på 
maskinskrevne skemaer svarende til de ved folke
tællingen anvendte, og er let at orientere sig i 
takket være gode indholdsfortegnelser, et udførligt 
personnavneregister (efter efternavne) og et sted
navneregister, som er særlig interessant i dette om
råde med mange enkel tgårde.

Desuden er udgaven udstyret med en del faksi
mile-aftryk af den originale folketælling, og det 
giver anmelderen og andre læsere let lejlighed til at 
studere udgivelsesmetodernc.

Sæby
Den originale lisle
Allgaden No. 1. 1ste Familie 
Hans Andersens Enke

Anne Cathrine
Anne Maria

No. 2. 2den.
Hans Jensen Lasberg 
Mariane Madsdaller
Anne M aria---
Mads Bisler

købstad
Udgaven
Algade hus nr. 1. familie 1 
Anne Marie Sørensdal ler 
(Hans Andersens enke) 
Anne Cathrine Hansdatter 
Anne Marie Hansdatter

2 2.
Hans Jensen Laurherg 
Mariane Madsdatter Bister 
Anne Marie Hansdaiier 
Mads Olufscn Bister

Den flittige udgiver har altså ved hjælp af kirkebø
gerne eller måske andre kilder »forbedret« folke
tællingen med nogle for brugerne nyttige oplys
ninger, vel at mærke under forudsætning af at de er 
korrekte. Desværre far læseren ikke at vide, hvor
når oplysningerne stammer fra den originale kilde, 
og hvornår det er udgiverens tilføjelser eller rettel
ser, og det havde dog været meget nemt at angive 
dette ved kursiv eller understregning.

Der er ubetinget tale om et nyttigt hjælpemiddel 
for alle, der arbejder med egnens historie og dens 
befolkning. I betragtning af det store arbejde, der 
har været forbundet med udgaven, må det være 
anmelderen tilladt at bemærke, at brugsværdien 
dog havde været mange gange større (og det ma
nuelle arbejde væsentligt mindre), såfremt denne 
udgave også havde været leveret på en diskette, og
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især nyttig til egentlige historiske og demografiske 
undersøgelser hvis den havde været indskrevet i en 
database f.eks. Landbohistorisk Selskabs LAND
BASE.

Bogen er forsynet med et godt kort over Sæby fra 
1799 og et nærmest ulæseligt aftryk af Videnska
bernes Selskabs kort. Det havde været meget bedre 
at gengive et udsnit afkort nr. 11, 1683, fra Atlas 
over Danmarks administrative inddeling, hvorved 
læserne havde haft mulighed for direkte at lokali
sere en stor del af samtlige stednavne i folketæl
lingen.

Karl-Erik Frandsen

Jacob All Hofman (Bang): Odense amt beskrevet 
1843, bd. II, udgivet med indledning og kom
mentarer af Finn Stendal Pedersen, Historisk 
Samfund for Fyns Stift, 1991, 416 s., ill. Kr. 
248.

På omslaget af udgavens bd. I (og nu også på bd. 
II) loves det, at udgaven vil blive på næsten 600 
sider. I subskriptionsindbydelsen loves der godt 
600 sider, og nu efter udsendelsen af bd. II kan det 
konstateres, at udgaven blev på i alt 732 sider. 
Subskribenterne har således laet valuta for pen
gene. Alligevel er tidsplanen overholdt, og nu er 
det kun tilbage at vente på udgaven af den til
svarende amtsbeskrivelse for Svendborg amt fra 
1837, der er lovet på markedet næste år med ca 550 
sider.

I bd. 11 af udgaven for Odense amt lår vi svar på 
de resterende »standardspørgsmål«, som Land- 
husholdningsselskabets amtsbcskrivclser er dispo
neret efter: »Spores sygdomme hos kornet?«, »Er 
produktionens afsætning forbundet med vanskelig
heder?«, »Opgiver bønderne endnu ævred« etc. 
etc. Vi har her laet tilgængeliggjort en meget væ
sentlig kilde til de fynske landboforhold i første 
halvdel af 1800-tallet, men også en væsentlig kilde 
til f.eks. fiskeriets og købstædernes forhold på dette 
tidspunkt, hvad man ikke på forhånd kunne være 
klar over.

De statistiske bilag, som afslutter den originale 
tekst og som i nyudgaven fylder 85 sider, er -  set i 
sammenhæng med hvad Tabelkommissioncn/Sta- 
tistisk Bureau publicerede i 1840erne og 1850erne 
af fynske data -  afret tilfældigt indhold. Det ville 
dog have været ukorrekt ikke at medtage dem, når 
de nu findes i originaludgaven. Nyudgavens virke
lige raison d’etre -  bortset fra at man slipper for at 
læse trykte gotiske bogstaver -  er imidlertid, at 
man her i bd. Il lår registre til værket, hvad origi
naludgaven ikke indeholder: Et personregister på 
10 sider, et sagregister på 14 sider og et stedregi
ster på 15 sider.

Sagregisteret er naturligvis umådeligt nyttigt for 
alle, der vil undersøge, om dette eller hint spørgs
mål er behandlet i amtsbeskrivelsen -  udover hvad 
man kan læse ud af indholdsfortegnelsen. Til lokal

historisk brug er imidlertid stedregisteret vigtigst, 
og her er der et spørgsmål, om ikke udgiveren 
kunne have hjulpet benytterne lidt mere.

Under »Agernæs gd., Helnæs sogn« henvises 
f.eks. i stedregisteret til bd. I s. 76, 87, 106 og bd. 
II s. 111 og 197. Heraf findes henvisningerne til 
bd. II s. 111 og 197 ikke under opslagsordet »Hel
næs sogn og by« i stedregisteret. Forklaringen er, 
at »Agernæs gd.« på disse to steder i originaltek
sten og derfor i nyudgaven er anført uden vedføjet 
sognenavn. Dette har tilsyneladende været et ge
nerelt princip for udgiveren ved udarbejdelsen af 
stedregisteret. Konsekvensen er, at en benytter, 
det ønsker at finde alle steder i teksten om et 
bestemt sogn, altså ikke kan nøjes med at slå op 
under sognenavnet i stedregisteret, men f.eks. ved 
hjælp af Trap først må etablere en liste over alle 
stednavne i sognet og derefter slå dem op enkeltvis 
i stedregisteret.

Til forsvar for den af udgiveren anvendte me
tode kan anføres, at hvis der f.eks. under Helnæs 
sogn i registeret var henvist til bd. I ls . 111 og 197, 
ville man ved opslag på disse sider ikke forstå 
henvisningen, med mindre man vidste, at Agernæs 
gd. lå i Helnæs sogn. Dette problem kunne dog 
have været løst, hvis udgiveren i stedregisteret un
der sognenavnenc systematisk havde anført alle i 
udgaven nævnte lokaliteter som underbegreber og 
for hver af dem havde anført henvisninger til side
tal. I udgavens register er opslagsordet »Helnæs« 
kun undcropdclt på »Hclnæs by og sogn« og »Hcl- 
næs halvø«. Den foreslåede form med gentagelse af 
alle stednavne under det relevante sognenavn ville 
højst have gjort stedregisteret 5 sider længere og 
ville ikke have medført væsentligt større arbejde 
for udgiveren. Alle landsbyer og hovedgårde er 
allerede forsynet med oplysning om sogn i regi
steret.

Væsentligst er dog, at udgaven er forsynet med 
registre og at en stor mængde relevante oplys
ninger om Odense amt og dens købstæder i be
gyndelsen af 1800-tallet nu er blevet nemmere til
gængelige og forsynet med forklarende kommen
tarer. Gad for resten vide om det på side 182 
omtalte Jens Bcnzonske legat for uformuende skat
teydere i Odense endnu uddeler penge?

Poul Thestrup

Hitlerflüchtlinge im Norden. Asyl und Politisches 
Exil 1933-1945. Never Malig Verlag, Kiel, 
1991.

I efteråret 1989 fandt der en international kon
ference sted i København. Emnet var »Hitler- 
flvgtninge i Norden. Asvi og politisk eksil 1933— 
1945«. 1

De tre dages foredrag og diskussionsindlæg er 
udgivet i bogform på tysk af Hans Uwe Petersen, 
der er arkivar på Arbejderbevægelsens Bibliotek 
og Arkiv i København. Han selv og seks andre
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danske deltagere har leveret bidragene sammen 
med ti fra de andre nordiske lande, én fra Holland 
og fem fra Tyskland.

Eftersom konferencen fandt sted i oktober 1989, 
skal det med, at af de fem tyskere kom kun én fra 
f orbundsrepublikken, mens "de fire kom fra det 
daværende DDR, af dem tre fra universitetet i 
Greifswald. Her udgives der et tidsskrift med nav
net Nordeuropa.

Den ene af forskerne fra Greifswald, Dr.sc. 
Dörte Putensen, synes endog at beherske det dan
ske sprog.

Bogen udkom i sommeren 1990 med støtte fra 
Forskningsrådet, en række fonde og fagforeninger 
og fra landet Schleswig-Holstein. I et forord siger 
udgiverne, at emigranterne fortjener at blive holdt 
i ærefuld erindring -  og at denne erindring skal 
kobles sammen med en stillingtagen til den aktu
elle asylpraksis.

Anker Jørgensen holdt åbningstalen og jævnt og 
ligetil beretter han med udgangspunkt i egne erin
dringer fra besættelsestiden. Han erkender, at der 
også i Danmark var en vis antisemitisme, dog uden 
at det betød, at man var nazist.

Om forholdet for de tyske flygtninge, der kom 
hertil i tiden 1933-40 sagde Anker Jørgensen, at vi 
var uhyre forsigtige. »De måtte ikke være politisk 
aktive. De var flygtet af politiske grunde, men de 
skulle forholde sig passivt. -  Hvorfor? -  Fordi vi 
simpelt hen ikke turde lade Danmark blive agita
tionsbasis mod Hitler-lyskland.«

Efter disse ærlige konstateringer af de faktiske 
forhold er resten af bogen en slags bevisførelse for, 
at det forholdt sig sådan. Brian Klitgaard og Jens 
Melson beskriver den officielle danske udenrigs
politik ved hjælp af begrebet »invisibility.«

Endelig ikke støde den farlige nabo mod syd! 
Ved at samarbejde med de andre nordiske lande 
og med Benelux, og ved at føre en tvetydig politik i 
Folkeforbundet kunne man sløre såvel hensigter 
som beslutninger.

Regeringen holdt lav profil, og statslige sam
fundsorganer medvirkede til, at også pressen og 
andre betydningsfulde faktorer gik stille med dø- 
rent*. Det bliver f.eks. slået ubarmhjertigt fast, at 
heller ikke den danske folkekirke som sådan pro
testerede mod den restriktive flygtningepolitik.

Det påvises, at den flygtningepolitik -  eller man
gel på sammen -  staten praktiserede -  og et halvt 
århundrede senere, især efter stramningen i 1986 
stadig praktiserer -  var og er selektiv og restriktiv; 
-  strengere end den, f.eks. Sverige, Tyskland og 
Frankrig praktiserer i dag. Bogen behandler tysk
sprogede emigranter og asylansøgere. Folk som fra 
Nazityskland, fra Østrig og fra Sudeterland af poli
tiske og religiøse grunde løb for livet. Det var altså 
isa*r kommunister, socialdemokrater og jøder.

Af de ca. 360.000 mennesker, der forlod Tysk
land lige efter den nazistiske magtovertagelse i 
1933, var det kun en lille brøkdel, der kom til 
Nordeuropa, men her var det arbejdsløshed og

krise, og vi kunne ikke have »bekvemmeligheds
flygtninge« til at komme og ligge os til byrde.

Vi kunne ikke vide, at det brune barbari var så 
uhyrligt, som vi senere blev klar over, at det var. 
Derfor sendte vi mange tilbage til fængsel, kz-lcjr, 
undergang og død.

Jøder og kommunister brød vi os mindst om. 
Socialdemokrater fik en noget bedre chance, især 
takket være det organiserede private hjælpearbejde 
med Mattcotti-komitécn i første række. De sam
lede anstrengelser for at belyse situationen for de 
tysksprogede flygtninge i de nordiske lande og for 
at foretage sammenligninger munder nødvendigvis 
ud i, at det alt i alt er en trist affære, et grågrumset 
kapitel af vores historie.

De enkelte klare glimt, der lyser op i de officielle 
statsapparaters mørke, kommer næsten udeluk
kende fra enkeltpersoner og fra hjælpeorganisatio
ner.

Det var et fornemt tilskud af ånd og kultur, vi så 
kortsigtet og småligt gav en sølle behandling. Og 
de enkelte nordiske lande har ikke meget at lade 
hinanden høre.

Ved vurderingen af denne bog skeler man selv
følgelig til den righoldige litteratur om emnet. Selv 
om flere af bidragyderne beklager, at dette eller 
hint delemne ikke er godt nok udforsket, tør det 
vist siges, at netop denne emnekreds har været 
genstand for stor forsknings- og publiceringsind
sats.

Steffen Stcfcnscns smukke værk »på flugt fra 
Nazismen« turde vel anses for hovedværket.

Blandt emigranterne var der jo mange, som for
måede at komme til orde i modsætning til den 
kvarte million tyskere, der var her efter besættel
sen.

I den foreliggende bogs enkeltindlæg beskrives 
de generelle forhold ganske udtømmende, og vi 
støder på en del cnkcltskæbner, men får kun en 
stump af deres hele skæbne. Et helt menneske 
bliver vi dog præsenteret for. Dets hele livsforløb 
fra vugge til grav bliver beskrevet. Fragmentarisk, 
javel, men det er en hel skæbne.

Det gælder kunstneren Alfons Heising. Den lille 
snes illustrationer er gengivelser af hans træsnit og 
plastikker. Hans skæbne er i al sin utrolige grum
hed repræsentativ for mange af de tysksprogede 
emigranter, der kom til at tilbringe nogle år i Dan
mark.

Det er godt med denne enkelte personbeskri- 
vclse, men -  og her kommer min eneste egentlige 
anke: Også Alfons Heising tilhører gruppen af 
fremragende intellektuelle og kunstnere; men 
hvorfor i alverden har dog ikke bare én af skriben
terne, der alle har så nært et forhold til arbejderbe
vægelsen, taget sig på at beskrive nogle mere ano
nyme »almindelige« menneskers ophold i et eller 
flere af de nordiske lande -  kædet sammen med 
deres øvrige livsforløb?

6000 sudetertyske flygtninge i Sverige! Et par
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profiler fra denne store gruppe f.eks. ville have 
været velgørende.

Det er helt fint med Heising, Brecht, Willy 
Brandt, Bruno Kreisky og Karl Raloff osv. -  
endnu en gang. Det er klart, hvorfor de blev Hit- 
lcrfiygtninge, og deres levnedsløb før og efter er 
udforsket og beskrevet også af dem selv, men hvad 
med de »jævne« mennesker i emigrantgruppen? 
Hvorfor var de havnet der? Hvordan gik det dem i 
asyl tiden -  og efter?

Dette ene desideratum sidder jeg tilbage med, 
og kunne iøvrigt mageligt have undværet et par af 
afsnittene i bogen.

Når man endvidere prætentiøst ønsker at med
virke til en stillingtagen til den aktuelle asylprak
sis, bliver nødvendigheden af at kende det enkelte 
medmenneske i hele dets totale situation endnu 
mere udtalt.

Den vældige ophobning af kilde- og litteratur
henvisninger er da kun normalt videnskabeligt til
behør, men dets omfang og måden, det er admini
streret på, gør bogen lidet læservenlig. Den hen
vender sig til en såre begrænset kreds.

At man som dansk skatteborger i al almindelig
hed ikke stiller spørgsmål ved de kriterier, forsk
ningsrådet bevilger midler efter, skal ikke forhin
dre nærværende anmelder i at spørge sig selv: 
Hvor fjerne fraktalgangc af dette emne er det rime
ligt at arbejde sig ud i for danske skattekroner? De 
midler, som bruges på ét emne, kan jo ikke også 
stilles til rådighed for et andet.

Arne Gammelgaard

Måliåraq Vebæk: Navaranaaq og andre. De grøn
landske kvinders historie. Gyldendal 1990. 300 
sider. Kr. 225. 111.

Det er en velskrevet bog, hvor man tydeligt for
nemmer, hvor meget det har ligget Måliåraq Ve
bæk på sinde at vise de grønlandske kvinders be
tydning i fortid og nutid, for familie og samfund. 
Gennem forfatterens samtaler (især i anden halv
del af 1980’ernc) med gamle, midaldrende og unge 
kvinder -  fremtrædende på forskellig vis, i lokal
samfundet eller på landsplan -  får vi nogle kloge, 
stærke personligheder præsenteret. Samtidig giver 
disse kvinder et billede af kvindernes ændrede vil
kår gennem historien. Man far også en antydning 
af den inerti, som betyder, at hjemmestyret endnu 
ikke tilstrækkeligt har indfriet forventningerne om 
en mere harmonisk og »grønlandsk« samfunds
udvikling.

Bogen er bygget op kronologisk. Forfatteren ind
leder med nogle kapitler om kvinderne i mere ube
rørte eskimoiske samfund -  med bl.a. eksempler på 
kvinder i mandlige erhverv, som fangere og ånde
manere. Dernæst skildres kvindernes møde med 
den hvide mand, ikke mindst missionærerne. Der 
er bl.a. et par eksempler på kvindelige profeter,

hvis forkyndelse illustrerer kulturkampen, kampen 
om sindene.

Thulckvinder og østgrønlandske kvinder får 
hver deres kapitel. De to områder blev først koloni
seret i årene omkring 1900, så her har Måliåraq 
Vebæk bl.a. kunnet trække på gamle kvinders 
meddelelser om tiden før og efter. Foruden for
fatterens egen fremstilling af fortiden får vi altså 
nulevende kvinders beretninger om egne oplevel
ser, således at fortiden trækkes op i nutiden.

Endelig handler mere end halvdelen af bogen 
om kvinder i Vestgrønland i dette århundrede. 
Den geografiske skævdeling kan forsvares med, at 
langt størstedelen af befolkningen bor i Vestgrøn
land. Vi hører om vilkår og ændringer i vilkår med 
hensyn til erhverv, uddannelse, politisk arbejde -  
herunder kvindeforeningsarbejde, og om kvinder i 
Danmark. Til sidst er der et kapitel om kvindelige 
kunstnere. Emnerne præsenteres af en lang række 
kvinder, som Måliåraq Vebæk har interview’d  el
ler samlet oplysninger om. Foruden kvinderne 
trækker hun på meget andet stof, som står anført 
efter hvert afsnit og i en omfattende litteraturliste.

Måliåraq Vebæk har, som hun skriver til aller
sidst, villet lave en bog, som kan underholde og 
oplyse. Hvad enten man har grønlandske forkund
skaber eller ej, er det en underholdende bog -  som 
bedst egner sig til at læses i sammenhæng. Den er 
ikke nogen håndbog, idet der ikke er et sagregister.

Bogen er oplysende, især vedr. grønlandske 
kvinder, som har haft baggrund og kræfter til at 
gøre sig gældende offentligt på forskellig vis. Hvad 
de tavse kvinder angår, de fleste, er der et lille 
kapitel om den grønlandske fangerkone i formo
derne tid, intet om fiskerkonerne og et lille afsnit 
om arbejderkvinder. Disse kvinders vilkår kunne 
det også være interessant at få belyst. Omlæg
ningen i dette århundrede fra fangst som hoveder
hverv til fiskeri til fiskeindustri medførte omfat
tende forandringer i familie-, kultur- og samfunds
mønsteret.

Forfatteren beskriver; bogen er ikke analyse
rende, undrende eller konkluderende. Derfor er 
der også temaer, som kun antydes, men som kan 
give inspiration til eventuel uddybning. F. cks. 
nævnes det, at kvinder i såvel Thule som Østgrøn- 
land har forsøgt at bevare henholdsvis Thulespro- 
get og det østgrønlandskc sprog overfor det domi
nerende vcstgrønlandske sprog. Sammenholdt 
med at det, som Måliåraq Vebæk nævner, også var 
kvinder, som bistod ved udformingen af det tid
ligste grønlandske skriftsprog som hjælpere for 
missionærer ved oversættelser fra bibelen, tegner 
der sig et interessant materiale f.eks. som bidrag til 
belysning af kvinder som kulturbærere.

Skildringen af den grønlandske kvindebevægelse 
vækker mindelser om den danske, bortset fra to 
forhold, som nævnes i bogen: Det var mændene, 
som gennemførte valgretten for kvinder (så sent 
som i 1948), uden at disse havde kæmpet for den. 
Det kunne være interessant at undersøge nærmere.
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Hvad den unge grønlandske kvindebevægelse an
går, adskilte den sig fra rødstrømpebevægclsen ved 
også at være en del af den nationale politiske be
vægelse i Grønland i 1970’crnc. Hvilken betydning 
har kvinderne haft for den grønlandske nationa
lisme?

Bogen er ikke og gør ikke krav på at være et 
videnskabeligt værk, endsige den endelige bog om 
de grønlandske kvinders historie. Hvad den gør, er 
at underholde, oplyse og inspirere, ikke mindst 
takket være de mange interviews.

Dille Rentzon Goldschmidt

Günter Weitling: Die Heimdeutschen. Ursprung, 
Geschichte und Wesen, udg. af Bund deutscher Nord- 
schleswiger, Åbenrå/Sønderbørg 1991.

Günter Weitling er tysk præst i Sønderborg, initia
tivtager til og leder af den tyske mindrctalssamling 
i byen, og en af det tyske mindretals ledere; en af 
dem, der har markeret sig stærkt i den tyske kul
turdebat i Sønderjylland.

Hans kulturbegreb er bredt, ser kultur som ud
tryk for hele menneskets livsforhold og dets søgen 
efter mening med livet. Herudfra er det naturligt 
for det tyske mindretal at skabe en tysk museums
samling, som nu udbygges til et museum. Det er jo 
i mindretallets egen interesse at skabe bevidsthed 
om sin historie, og at skrive den. For Weitling at se 
er netop dette en eminent vigtig opgave for min
dretal -  for det danske og tyske, der pr. definition 
er historiske skæbncfællesskaber.

Det tyske mindretal, mener han, halter bagefter 
på dette punkt bag det danske; og, vurderer han, i 
Sydslesvig synes der at være betydeligt bedre for
ståelse for dette, at historien er et bærende, frem
tidsformende element.

Günter Weitling går dog et skridt videre for det 
tyske mindretal, hvor det danske mindretal adskil
ler sig væsentligt. Han taler således om det tyske 
mindretalspartis, Slesvigsk Partis, myte: at man 
har skabt et eget partiapparat i det tyske mindre
tal, og søgt at markere Slesvigsk Parti som nord
slesvigsk regionalparti. Det er mislykkedes, og har 
i stedet ført til en overpolitisering af det tyske 
mindretal, hvor nogle i mindretallet har faet det 
indtryk, at det politiske arbejde prioriteres højere 
end de som oftest uskarpt definerede kulturelle 
opgaver.

Det er ikke lykkedes for Slesvigsk Parti at forene 
tysk mindrctalspolitik med en regional politik for 
større kredse af Sønderjyllands danske flertalsbe
folkning, fordi de otte danske partier i Sønder
jylland i forvejen dækker det politiske spektrum. 
Derfor stiller det tyske mindretal sig spørgsmålet, 
hvad alternativet til 1980ernes mislykkede tyske 
parti- og regionalpolitiske eksperiment er.

Günter Weitling svarer: Det er det kulturelle 
arbejde, der er det primære for det tyske mindre
tal, og det er kulturen frem for politikken, mindre

tallet skal satse på fremover. Han mener, det tyske 
mindretal godt kan undvære den politiske side, 
mens det kulturelle er afgørende for dets eksistens.

Han taler i den forbindelse i Pluk fra forskning i 
Sønderjylland 1/91 om en »fremtidig europæisk 
livsforståelse«, hvor man ikke opgiver sig selv. I 
dette Europa uden grænser vil hjemmetyskeren 
med sin »Zweiströmigkeit«, dvs. kulturelle tve- 
strengethed, være særligt velegnet til at leve, fordi 
»Zweiströmigkeit« i sig selv har en trang til det 
overnationale; et udsagn, der nok kan udfordre til 
debat.

I det danske mindretal derimod, ved jeg, hævder 
lederne, man er danskere, blot med tysk pas, unge 
derimod, de er sydslesvigere. Desuden spiller det 
politiske en vigtig rolle på lige fod med det kul
turelle, og man diskuterer flere sydslesvigere på 
ledende poster. Også her tænkes dog i museums
baner, jvf. Danevirke-museum og dansk mindre
talssamling, diskuteres kultur og politik, og skrives 
mindrctalshistorie og turbeskrivelser. Det ses tyde
ligst af, at det kun er de mest borgerligt-konscrva- 
tive i det danske mindretal, der har Weitlings syns
punkter.

Bogen giver et godt indblik i hjemmetysk selv
forståelse, som den diskuteres blandt den mest 
formulerende del af det tyske mindretal, og derud
over et rids af det tyske mindretals historie.

Nils Vollertsen

Stednavne i Københavns amt. Smørum herred, Nord
lige del. Danmarks Stednavne nr. 20.

Udgivet af Institut for Navneforskning ved 
Bent Jørgensen. København (Reitzels Forlag) 
1990. 260 s. 120 kr. (bd. 19 + 20: Smørum 
herred. Samlet pris 180 kr.).

Den store serie om Danmarks stednavne, der be
gyndte at udkomme i 1922, går støt og roligt vi
dere. For nyligt er afsluttet udgaven af Smørum 
herred vest for København, som Bent Jørgensen 
har stået for.

Udgivelsesprincipperne er identiske med de tid
ligere bind, men dog således at såvel bebyggelses
navne som naturnavne er anført hver for sig alfa
betisk under det enkelte ejerlav, hvad der gør det 
nemmere for brugerne at orientere sig i stoffet. 
Som en ekstra service er for naturnavnene anført, i 
hvilken vang det pågældende sted lå.

Da udgavens hovedsigte er at registrere og tolke 
navne på bebyggelser, som kendes i kilderne fra før 
ca. 1700, og da Bent Jørgensen har været særdeles 
omhyggelig med at gennemgå hele det relevante 
såvel trykte som utrykte materiale, er udgaven 
samtidig en helt uundværlig håndbog for alle, der 
beskæftiger sig med egnens ældre historie. Man far 
faktisk direkte henvisninger til de væsentligste kil
der, der omtaler de enkelte lokaliteter, samtidig
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med at forkortelseslisten i realiteten er en ajourført 
oversigt over egnens topografiske litteratur. Ud
gaven er forsynet med et farvetryk af det moderne 
topografiske kort i 1:100.000, hvad der letter orien
teringen.

Det er en videnskabelig publikation, og derfor er 
der selvfølgelig også anvendt en faglig, filologisk 
terminologi. På den anden side kunne man måske 
undertiden godt slække lidt på fagudtrykkene, og 
undgå sætninger som f.cks.: »I markbøgerne er 
subst. ofte anført umiddelbart efter navnet, og det 
lader sig i mange tilfælde ikke afgøre, om der er 
tale om en appositionel størrelse uden for navnet

eller om epexegese« (s. 15, forklaring til efterledet 
»ås«).

Bent Jørgensen er en grundig og omhyggelig 
forsker, og læseren kan næsten fa sved på panden 
ved at følge hans redegørelse for forskningsproces
sen, som f.eks. ved arbejdet med at tolke navnet 
Hovgårdsholm i Ledøje. Navnet optræder i svært 
læselige former på de forskellige kort og andre 
kilder, og vi kan i detaljer følge udgiverens kvaler 
og overvejelser. Mindre omhyggelige forskere 
havde nok bare skrevet: »Navnet er svært læseligt« 
eller helt undladt at bemærke usikkerheden.

Karl-Erik Frandsen

221



D
Indhold
Mogens Bencard: Den første guldhorns- 

fejde ................................?.................  159
Hzzzzrz Thestrup: Kvinder i offentlige insti

tutioner................................................ 175
Jørgen Dieckmann Rasmussen: De lokal

historiske årbøger 1990. En oversigt 197

Udstillingsanmeldelser
Ole Schou Vesterbæk: Vesthimmer- 

lands Museum, Aars. Oldtidsudstil
lingen .................................................  211

Ole Schou Vesterbæk: Limfjordsmu
seet, Løgstør. Den permanente ud
stilling.................................................. 212

Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-
1500 (Niels M. Saxtorph)................ 215

Poul Rasmussen: Studier i Arhus Stifts
ældste egnshistorie (Ole Degn)........ 216

Folketællingen 1787, 1. juli for Sæby
købstad m.fl. (Karl-Erik Frandsen) . 216

Jacob Aall Hofman (Bang): Odens 
Amt beskrevet 1843 (Poul Thestrup) 217

Hitlerflüchtlinge im Norden Asyl und 
Politisches Exil 1933-1945 (Arne
Gammelgaard).................................. 217

Maliaraq Vebæk: Navaranaaq og an
dre. De grønlandske kvinders histo
rie (Ditte Bentzon Goldschmidt) . . .  219

Günter Weitling: Die Heimdeutschen. 
Ursprung, Geschichte und Wesen 
(Nils Vollertsen)................................ 220

Stednavne i Københavns Amt. Smø
rum herred, nordlige del (Karl-Erik 
Frandsen)............................................ 220

Anmeldelser
Eiler Worsøe: Mols Bjerge (Erland 

Pors mose) .......................................... 215

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in HISTORICAL ABSTRACTS and 
AMERICA: HISTORY AND LIFE.

Fortid og Nutid udgives af Dansk historisk Fællesråd og er i 1991 redigeret af cand. phih, M. A. Julie Fryd 
Johansen, Peder Skramsgade 26, 1054 København K, tlf. 33 14 01 52.
Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt og koster kr. 185.

Udgivet med støtte fra Statens humanistiske forskningsråd og Kulturministeriet.

ISSN 0106-4797 AiO  Tryk as, Odense


